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Sâ popularizăm, să în
curajăm, să aplicăm 
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Faptul divers; Din in
stanță în fața opiniei 
publice; Sport; Răs
foind presa străină ; De 

pretutindeni.

TÎRGOVIȘTE

S-AU ÎNCHEIAT CONVORBIRILE

Succesele 
siderurgiștilor

Laminoriștii tîrgovișteni. alături 
de oțelarii de la cuptoarele electrice 
se afirmă încă din primele zile ale 
noului an prin rezultatele obținute 
în îndeplinirea planului. Utilizînd 
cu randament sporit agregatele, ei 
au ridicat la 200 tone cantitatea de 
oțeluri și laminate finite elaborate, 
în plus, în această săptămînă. în 
același timp, siderurgiștii. punînd 
un mare accent pe valorificarea 
superioară a metalului, pe ridi
carea calității producției, au inclus, 
încă din primele zile ale anului, în 
fabricație noi mărci de oțeluri 
aliate și înalt aliate, numărul aces
tora ajungînd în prezent la 175 — 
bare și blocuri forjate pentru ma
trițe, tablă electrotehnică pentru 
dinam, produs care pină acum se 
importa. (Agerpres).

BACĂU

mare decît cele din beton armat. 
Noile tipuri de panouri se fabrică, 
acum, în serie la întreprinderea de 
specialitate din Adjud-Vrancea.

IAȘI

Prin creșterea 
productivității 

muncii

DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl CANCELARUL FEDERAL HELMUT SCHMIDT
Solemnitatea semnării Declarației comune

9
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cancelarul federal al 
Republicii Federale Germania, Hel
mut Schmidt, au semnat, sîmbătă, 
într-un cadru solemn, Declarația co
mună a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Federale 
nia.

După semnare, președintele 
Ceaușescu și cancelarul 
Schmidt s-au felicitat cu cordialitate, 
și-au strîns cu căldură mîinile.

La solemnitate au participat tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, Virgil 
Trofin, Ștefan Andrei, Teodor Co- 
man, Mihai Gere, Vasile Patiljneț, 
Ion Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, alte per
oane oficiale.

Au luat parte Gilnther van Well, 
Martin Griiner, Mănfred Lennings, 
Arno Dreher, Kadi Buschmann, 
Heinz Vietheer, JUrgen Ruhfus, 
Klaus-Dieter Leister, celelalte per
soane oficiale vest-germane.

Au fost de față 
României la Bonn și 
Republicii Federale 
București.

In încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și can
celarul Helmut Schmidt au ciocnit 
o cupă de șampanie pentru dezvol
tarea colaborării dintre România și 
R.F. Germania, pentru prosperitatea 
celor două popoare, pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa și 
în lume.

Germa -

Nicolae 
Helmut

ambasadorul 
ambasadorul 

Germania la

Primele mașini-unelte 
la export

De la întreprinderea de mașini- 
unelte din Bacău au fost expedia
te în prima săptămînă, cu destina
ția U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă, 
cele dinții mașini de prelucrare a 
metalelor prin așchiere din planul 
de export pe acest an. Avînd asigu
rată din vreme baza tehnico-ma- 
terială și lucrînd cu entuziasm, co
lectivul întreprinderii băcăuane a 
reușit ca, în scurtă vreme, să în
cheie montajul la 7 mașini de ale
zat și frezat. Pe rampa unității se 
află, la această dată, alte ma
șini care vor fi expediate clienți- 
lor externi, precum și unele care 
vor fi expuse la Tîrgul internațio
nal de la Buenos Aires. Din estimă
rile făcute rezultă că planul la 
export pe luna ianuarie va fi de
pășit în mod substanțial. (Gheorghe 
Baltă).

Colectivul de muncă de la Com
binatul de fibre sintetice din Iași 
a început activitatea de producție 
a noului an 1978 cu rezultate de
osebite. Astfel, în prima săptămînă 
a anului, ca urmare a folosirii din 
plin a capacităților de producție și 
a timpului de lucru de către fie
care muncitor, s-a realizat o pro
ducție suplimentară față de planul 
zilnic de circa 18 000 kg fire și fi
bre poliesterice. însumarea valori
că a plusului de producție în cele 
7 zile care au trecut din noul an se 
ridică la aproape 1,5 milioane lei. 
Important este faptul că întregul 
spor de producție s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
(Manole Corcaci).

NĂVODARI

300 tone produse 
chimice peste plan
Chimiștii de 

butat. în noul 
îndeplinirea și . . 
cincinal, cu noi și remarcabile suc
cese în producție. Astfel, prin utili
zarea 
telor, ei 
pină 
195 tone 
tone de 
fosfor substanță activă, 
succese au scos în evidență și nu
mele primilor fruntași în producție: 
Ștefan Stoian, cuptorar-șeț, Ion 
Rusu, lăcătuș, Marin Gramatică și 
Ștefan Chirică, operatori chimiști. 
(George Mihăescu).

la Năvodari au de
an hotărîtor pentru 
depășirea planului

CU

în
indici superiori a agrega- 
au obținut peste plan, 
ziua de 7 ianuarie, 

de acid sulfuric și 100 
îngrășăminte chimice cu 

Primele
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Sporește ponderea 
laminatelor 
de calitate 
superioară

Acționînd pentru îndeplinirea rit
mică și depășirea sarcinilor de 
plan, în vederea asigurării unor 
cantități tot mai mari de materie 
primă pentru industria construc
toare de mașini, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la laminoarele 
de profile, semifabricate și benzi, 
din cadrul Combinatului siderurgic 
Hunedoara, au realizat, suplimen
tar,. în< fiecare zi din această- săptă
mînă, în medie, aproape 259 tone 
de laminate. Ei au obtinut. de ase
menea. rezultate bune în privința 
sporirii ponderii producției de la
minate de calitate superioară, ac
țiune menită să asigure reducerea 
consumului de metal la întreprin
derile și uzinele constructoare 
mașini. (Agerpres).

ADJUD

Procedee moderne 
de foraj

Sondorii din cadrul schelei Cra
iova aplică la sondele aflate în lu
cru forajul optimizat, cel cu jet și 
forajul cu sape cu diamante, pro
cedee tehnologice moderne pe care 
consiliul oamenilor muncii de aici 
și-a propus să le extindă la 90 la 
sută din volumul total al activi
tății. Alături de alte acțiuni ce vi
zează mai buna folosire a instala
țiilor, optimizarea unor lucrări de 
demontare-transport și montare a 
instalațiilor, extinderea procedeelor 
amintite este menită să ducă la o 
simțitoare creștere a productivi
tății muncii, la scurtarea timpu
lui de săpare în medie cu 10 
zile pe sondă, la realizarea unui 
volum de lucrări cu 20 la sută su
perior celui din anul trecut.

de
CONSTANȚA

Noi materiale 
de construcții

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii s-au încheiat, 

In ziua de 7 ianuarie, convorbirile 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cancelarul federal al 
Republicii Federale Germania. Helmut 
Schmidt.

In aceeași atmosferă prietenească, 
de înțelegere și stimă reciprocă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și can
celarul Helmut Schmidt au avut, 
sîmbătă dimineața, un nou schimb 

* larg și aprofundat de vederi în pro
bleme ale dezvoltării relațiilor româ
no—vest-germane, precum și în le
gătură cu multiple aspecte ale actua
lității politice internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat apoi 
In prezența celor două delegații.

Au participat :
Din partea română — Manea Mă- 

nescu, prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Vasile Pungan, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii.

Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui republicii, Nicolae Doi- 
caru, prim-adjunct al ministrului 
de interne, Cornelia Filipaș, secre
tar al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Iu
lian Bituleanu, adjunct al ministru
lui finanțelor. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior, Ion Morega, ambasadorul 
țării noastre la Bonn.

Din partea vest-germană — Gun- 
ther van Well, secretar de stat al 
Ministerului de Externe, 
Griiner, secretar . de stat 
mentar în Ministerul Federal 
Economiei, Richard Balken, ambasa
dorul R. F. Germania la București, 
Armin Griinewald, adjunct al purtă
torului de cuvînt al guvernului fede
ral, Manfred Lennings, președintele 
comitetului de conducere al Concer
nului Gute-Hoffnungshiitte, Arno 
Dreher, membru al Comitetului de 
conducere al firmei Deutsche Bab
cock și Wilcoks A. G., Karl Busch-

Martin 
parla- 

al

mann, președintele Sindicatului din 
industria textilă și industria confec
țiilor, Heinz Vietheer, președintele 
sindicatelor din comerț, bănci și so
cietăți de asigurare, Jiirgen Ruhfus 
și Klaus-Dieter Leister, directori mi
nisteriali.

Președinții celor două părți în Co
misia mixtă guvernamentală — 
Gheorghe Oprea și Martin Griiner — 
au informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe cancelarul Helmut 
Schmidt despre discuțiile purtate și 
înțelegerile la care au ajuns cu pri
lejul întilnirilor bilaterale de lucru, 
din timpul vizitei, cu privire la am
plificarea colaborării și cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale. In acest cadru, s-au stabilit 
măsuri concrete menite să ducă la 
creșterea considerabilă a schimburi
lor reciproce de mărfuri, la noi ac
țiuni importante de cooperare. în 
Special în domeniile construcțiilor de 
mașini, electronicii, mecanicii fine, 
metalurgiei, petrochimiei, transportu
rilor. la constituirea de noi societăți
(Continuare în pag. a V-a)
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intilnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și cancelarului Helmut Schmidt 
cu ziariști români și străini 
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Panouri de fațadă din elemente 
asamblate" — realizate din 
celular autoclavizat — iată 
dintre cele mai importante 
zări, la începutul acestui an, în ra
mura industriei materialelor de 
construcții. Este vorba de pereții 
frontali ai blocurilor de locuințe, 
care, după montare, necesitau zu
grăveli, tencuieli. Panourile asam
blate nu numai că exclud asemenea 
operațiuni, dar se realizează cu un 
consum mai mic cu 45 la sută la 
oțel-beton și cu 28 la sută la ci
ment. In plus, panourile asamblate 
au o rezistență cu o treime mai

beton 
una 

reali-

Cu două luni în avans
In cadrul acțiunilor de moderni

zare și de introducere a tehnologii
lor noi, pentru scurtarea termenu
lui de staționare a navelor în por
tul Constanța, a fost predat benefi
ciarului de către constructorii de 
la întreprinderea de construcții 
hidrotehnice și a intrat în probe 
tehnologice un nou obiectiv : in
stalația de mecanizare a operații
lor de expediere a produselor chi
mice solide. Instalația, executată 
după un proiect românesc, permite 
descărcarea vagoanelor sosite din 
țară și încărcarea în nave a 2 200 

, tone produse în vrac și a 7 000 tone 
în saci în timp de 24 de ore. pre
cum și depozitarea a 15 000 tone de 
astfel de produse. Demn de remar
cat este faptul că lotul de construc
tori care a executat instalația în 
premieră pe țară a devansat lucră
rile la montajul podurilor rulante 
și ale celorlalte utilaje cu două luni 
fată de prevederile din grafic.

DECLARAȚIA COMUNĂ
Președintele Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și cancelarul federal al Repu
blicii Federale Germania, Helmut Schmidt, proce- 
dînd la un schimb cuprinzător de vederi asupra 
stadiului actual al relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Federală Germania, 
asupra posibilităților de adincire și extindere a 
cooperării dintre cele două țări, precum și asupra 
problemelor internaționale prezentind interes pen
tru cele două țări, au convenit următoarea De
clarație :

de a reglementa diferendele lor internaționale 
numai prin mijloace pașnice, respectarea dreptu
rilor omului și a libertăților fundamentale.

Declară, de asemenea, că dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Federală Germania se va baza in continuare și pe 
respectarea strictă a principiilor și aplicarea tu
turor prevederilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa.

I
Președintele Nicolae Ceaușescu și cancelarul 

federal Helmut Schmidt, constatînd cu satisfacție 
că relațiile dintre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania se dezvoltă favora
bil. in diverse domenii, pe baza Declarației solem
ne comune, semnată la Bonn la 29 iunie 1973, iși 
reafirmă intenția lor de a continua și intensifica 
dezvoltarea acestor relații ;

II
Declari voința lor fermă ca dezvoltarea rela

țiilor dintre Republica Socialistă România și Re
publica Federală Germania să se fundamenteze 
în continuare pe prevederile și principiile Decla
rației solemne comune din 1973, pe dreptul fie
cărui stat la existență, libertate, independență și 
suveranitate națională, dreptul inalienabil al po
poarelor de a decide de ele insele, egalitatea în 
drepturi a tuturor statelor, cooperarea intre state, 
neamestecul in afacerile interne, abținerea de a 
recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea 
forței in relațiile dintre state, îndatorirea statelor

III
Subliniind utilitatea dialogului politic continuu 

dintre cele două țări pentru adincirca și lărgirea 
colaborării dintre ele, semnificația deosebită a în
tâlnirilor la cel mai inalt nivel pentru dezvoltarea 
continuă și cuprinzătoare a relațiilor bilaterale în 
toate domeniile, reafirmă voința lor comună de 
a extinde și aprofunda contactele și consultările 
la toate nivelurile, care au devenit un element 
permanent al cooperării dintre cele două țări.

Hotărăsc să intensifice contactele dintre guver
ne și să sprijine legăturile și schimburile dintre 
parlamente, orașe, sindicate, în domeniul tinere
tului și organizații sportive.

Exprimind satisfacția pentru evoluția pozitivă 
înregistrată in dezvoltarea schimburilor comerciale 
bilaterale, au convenit să continue eforturile pen
tru dezvoltarea și diversificarea acestora și reali
zarea unei balanțe comerciale cit mai echilibrate, 
prin continuarea liberalizărilor, facilitatea accesu
lui produselor, precum și prin extinderea prefe
rințelor vamale generalizate, in cadrul C.E.E.

Guvernul Republicii Federale Germania se de
clară de acord să pună la dispoziția Republicii 
Socialiste România, pe lingă posibilitățile existen
te, un plafon de garanții de 700 milioane D.M.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

pentru credite suplimentare ce vor fi folosite pen
tru finanțarea livrărilor de bunuri de investiții 
din Republica Federală Germania.

Evidențiind rezultatele pozitive obținute in lăr
girea domeniilor și diversificarea formelor de 
cooperare bilaterală în producție și pe terțe plete, 
cele două părți au convenit să intensifice, in con
tinuare, cooperarea economică, industrială și teh
nică reciproc avantajoasă și așteaptă ca apropiata 
încheiere a Acordului cu privire la promovarea și 
garantarea reciprocă a investițiilor să dea noi și 
importante impulsuri acestei cooperări.

Cele două părți au recunoscut importanta coo
perării in domeniul aeronautic. Ele au luat la cu
noștință că societatea mixtă ROMAVIO intențio
nează să informeze cit mai curind posibil cele 
două guverne despre posibilitățile continuării coo
perării în producția avionului VFW-614.

Cele două părți se declară gata să examineze 
cu întreprinderea, pe baza existenței premiselor 
comerciale corespunzătoaie, o continuare a pro
gramului cu participarea societății.

Reafirmă intenția lor de a sprijini cit mal efi
cient activitatea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică, industrială șl tehnică. In 
acest sens. Comisia mixtă guvernamentală de co
laborare economică, industrială și tehnică trebuie 
să stabilească, cit mai curind, posibilități noi de 
cooperare în cele două țări șl pe terțe piețe și. 
potrivit competențelor sale, să sprijine finali
zarea acestora.

Comisia mixtă guvernamentală va trebui să 
acorde o atenție deosebită următoarelor : îmbună
tățirea contactelor între întreprinderile șl organl-
(Continuare în pag. a V-a)

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal 

al Republicii Federale Germania
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La întreprinderea de tractoare din Brașov, 
trecerea de la cantitate la o calitate nouă are obiective precise:

• PERFORMANTE ÎNALTE PRIN ÎNNOIREA SI MODERNIZAREA PRODUSELOR
• EFICIENTA SUPERIOARA PRIN PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIILOR

Randament și calitate
într-o uzină a frumosului

Harnicul colectiv al întreprinde
rii „Tractorul" din Brașov a trecut 
cu hotărîre la realizarea sarcinilor 
mobilizatoare ce-i revin în acest al 
treilea an al cincinalului. Referin- 
du-se la căile și modalitățile concre
te prin care vor acționa constructorii 
de tractoare pentru înfăptuirea o- 
biectivelor fundamentale prioritare 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului., directorul întreprinderii, 
inginerul Virgil Florea, ne-a spus :

— Acum, în 1978, pentru colectivul 
nostru, sarcina esențială subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a 
transforma cantitatea într-o nouă 
calitate înseamnă, în primul rind, 
înnoirea accentuată a producției, 
prin introducerea în fabricație a 
unor produse cu performanțe ridi
cate, cum este noua familie de trac
toare Diesel de 25—70 CP. O men
țiune specială se cuvine făcută în 
legătură cu motoarele de 70 CP cu 
injecție directă, concepute de Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru automobile și tractoare din Bra
șov. Prin concepția lor construc
tivă (sînt mai ușoare, utilizează 
drept combustibil motorina), aceste 
motoare vor fi mai economice, mai 
funcționale, deci mai competitive in 
confruntarea cu produsele similare 
străine. Și încă o precizare : va spori 
plnă la dublu producția tractoarelor 
grele de 180 CP și de 2,5 ori a 
tractoarelor de 300 CP pe roți.

Din discuția cu directorul marii 
întreprinderi brașovene am reținut, 
în continuare, că o altă direcție în 
care se va acționa în vederea îm
bunătățirii concepției tehnice constă 
în modernizarea produselor aflate în 
fabricație, pe baza asimilării unor 
noi subansamble — între care, cu
tiile de viteză, transmisiile ș.a. — ce 
vor ridica și mai mult performantele 
acestor tractoare, sub aspectul func

țional și economic. Numitorul comun 
al acestor perfecționări ; tractoarele 
vor avea o greutate pe cal putere 
mult mai redusă, ceea ce înseamnă 
o utilizare mai judicioasă a metalu
lui. Tot asigurării unei eficiente su
perioare îi este subordonat și un alt 
obiectiv pe care și l-au propus con
structorii de tractoare — și anume : 
dotarea tractoarelor agricole cu echi
pamente auxiliare, ca încărcător 
frontal, cupă de excavat, care vor 
da posibilitatea ca acestea să poată 
fi utilizate și la lucrări industriale.

Nu mai puțin importante pentru 
colectivul uzinei sînt și măsurile 
luate în domeniul fabricației trac
toarelor și care urmăresc, de fapt, 
același scop : realizarea unui salt 
calitativ în activitatea tuturor sec
țiilor de producție, acesta urmînd să 
se reflecte nemijlocit în creșterea e- 
ficienței economice a întreprinderii. 
Oamenii uzinei sînt conștienți că 
sarcinile mobilizatoare ce le revin 
în acest an, precum și pînă la finele 
cincinalului — potrivit prevederilor 
programului suplimentar — pot fi 
înfăptuite numai prin perfecționarea 
activității de organizare și tehnolo
gice, ridicarea ei pe o treaptă cali
tativ superioară, care să permită 
valorificarea mai intensă a resurse
lor de creștere a productivității 
muncii, sporirea mai substanțială a 
producției la 1 000 lei fonduri fixe. 
Este de relevat că prevederile pro
gramului întocmit în uzină, în lu
mina sarcinilor desprinse din hotă- 
rîrile Conferinței Naționale a parti
dului, sînt bine conturate la nivelul 
secțiilor și atelierelor.

— La noi, la turnătoria de fontă 
— ne sputjea ing. Simlon Moraru, 
șeful secției — principalul obiectiv 
pentru acest an îl constituie utiliza
rea mai eficientă a forței de muncă 
și a mijloacelor de producție, pen

tru a obține creșteri mai accelerate 
ale productivității muncii. Cu atît 
mai pregnant se pune această sar
cină acum, după trecerea la redu
cerea treptată a săptămînii de lu
cru in secția noastră. Sporul de pro
ducție ce urmează să fie realizat va 
fi obținut numai și numai prin ri
dicarea productivității muncii.

După aprecierea tovarășului Gheor- 
ghe Bugeag, secretarul organizației 
de partid din secție, aceeași impor
tanță se acordă problemei îmbunătă
țirii calității pieselor turnate și re
ducerii rebuturilor. Pentru aceasta, 
tehnologii secției au revizuit tehno
logiile de turnare la reperele supra
dimensionate, ceea ce a creat condi
ții pentru o gospodărie mai rațio
nală a metalului. Au fost luate mai 
multe măsuri în acest scop, dintre 
care vom aminti doar una : mon
tarea unui cuptor de omogenizare a 
metalului topit, ce va permite asi
gurarea controlului permanent al 
temperaturii metalului în timpul tur
nării. Efectul ? Diminuarea defecte
lor de turrțare și, în primul rînd, a 
rebuturilor.

Secția de axe și pinioane este con
siderată drept una din „secțiile gre
le" ale întreprinderii. Criteriul de a- 
preciere : încărcarea secției peste ni
velul capacității sale și complexita
tea tehnică ridicată a operațiilor de 
lucru.

— în mod practic — ne relata ing. 
loan Istrătescu, șeful secției — pla
nul nostru prevede creșterea în a- 
cest an a producției cu 14 la sută, 
creștere ce trebuie realizată pe ace
leași suprafețe și cu aceeași forță de 
muncă — aceasta, în condițiile în 
care secția este apreciată ca „loc 
îngust".

Măsurile aplicate sînt de ordin 
tehnic, organizatoric și tehnologic, 
în primul rînd, este vorba de reor

ganizarea unor linii de fabricație, 
cum sint cele unde se execută re
perele pentru cutiile de viteză, osii
le pentru tractorul de 65 CP, axele 
camelate. Prin reamplasarea utila
jelor și specializarea acestor linii pe 
anumite repere și operații s-a reu
șit să se obțină un apreciabil spor 
de capacitate, care, în cazul cutiilor 
de viteză, însumează 2 000 seturi în 
acest an, ceea ce înseamnă atinge
rea capacității prevăzute pentru 1980. 
Cu aceeași răspundere și pasiune s-a 
acționat și în direcția pregătirii teh
nologice a producției. S-a reușit, în 
felul acesta, ca fiecare reper să fie 
executat prin tehnologia care asigură 
nu numai cel mai ridicat randament 
de lucru, dar și cea mai înaltă ca
litate. Un exemplu. Dantura conică 
dublă de la coroanele tractoarelor 
de 45, 55 și 65 CP se execută cu o 
productivitate cu 40 la sută mai 
mare decit înainte. Toate aceste mă
suri au asigurat o mai largă dez
voltare a acțiunii de servire multiplă 
a mașinilor, ceea ce a făcut ca, în 
ultimul timp, acest coeficient să 
crească de la 1,92 la 2,4.

O preocupare sistematică pentru 
adîncirea laturilor calitative ale ac
tivității productive manifestă și co
lectivul secției motoare mici. In a- 
cest an, colectivul secției a trecut la 
fabricația de serie a noii familii de 
motoare diesel de 26—70 CP. Și tot 
anul acesta, secția va trebui să rea
lizeze o producție de motoare cu 42 
la sută mai mare decît în anul pre
cedent. Definitorie pentru activita
tea colectivului secției în 1978, am 
reținut de la ing. Vasile Gușu, șeful 
secției, va fi ridicarea la un nivel 
calitativ superior a producției, re
flectată printr-o eficiență economică 
tot mai bună. Ca argumente, ni s-au 
prezentat citeva cifre. Creșterea 
producției prevăzută pentru acest an 

va fi obținută numai cu un spor de 
11 la sută al forței de muncă. Dacă 
în 1977 s-au fabricat, în medie, 77 
motoare pe un utilaj de bază, în a- 
cest an se vor realiza 132 motoare. 
Măsurile luate în acest scop vizează, 
deopotrivă, o mai bună amplasare a 
mașinilor și raționalizarea fluxurilor 
de producție, o adaptare a liniilor și 
utilajelor de bază pentru a se putea 
executa reperele necesare tuturor ti
purilor de motoare. La acestea mai 
trebuie adăugate echiparea mașini
lor cu dispozitive pneumatice și hi
draulice, care le vor spori mult ran
damentul, vor asigura ridicarea gra
dului de mecanizare și automatizare 
al acestora, vor da posibilitatea ca 
indicele de utilizare a mașinilor să 
sporească în acest an de la 82 la 
sută, la 88 la sută, ceea ce, evident, 
va avea influențe pozitive pe planul 
eficienței.

Pregătirea exemplară a producției 
din 1978. ca și demarajul bun din 
primele zile ale anului și-au găsit o 
materializare concretă în desfășura
rea la un nivel calitativ superior a 
activității de producție și concepție. 
Rezultatele înregistrate în prima 
săptămînă de lucru confirmă cu pri
sosință acest fapt. Bunăoară, ia mo
toarele de 65 și 45 CP, prevederile pe 
prima săptămînă au fost depășite cu 
50 și, respectiv, 42 bucăți. Aceasta 
s-a reflectat în activitatea secției 
de montaj general, al cărei colectiv 
a reușit să monteze și să recepțio
neze cu 50 tractoare mai mult față de 
planul „la zi“. Rodul muncii construc
torilor de tractoare și-a găsit cu preg
nanță concretizarea în livrarea 
riguroasă a tractoarelor către bene
ficiarii interni și clienții externi.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Din primele zile ale 
celui de-al treilea an 
al cincinalului, texti- 
listele de la întreprin
derea „Dacia" din Ca
pitală — unitate unde 
se realizează țesături 
într-o largă varietate 
de modele și cu
lori — hotărîte să-și 
îndeplinească riguros 
sarcinile de plan ce le 
revin, depun eforturi 
stăruitoare pentru pro
movarea progresului 
tehnic, organizarea 
superioară a produc
ției și a muncii, creș
terea indicilor de 
utilizare a mașinilor, 
pentru înnoirea și mo
dernizarea producției, 
pentru ridicarea efi
cienței economice in 
toate sectoarele de fa
bricație.

O importanță deose
bită se acordă aici 
sporirii productivității 
muncii. Mai exact, co
lectivul întreprinderii 
bucureștene și-a pro
pus ca, în acest an, 
să realizeze pe această 
cale întregul spor de 
producție, de 10 la 
sută, față de anul 
trecut. Acțiunile în
treprinse în acest scop 
de organizațiile de 
partid și consiliul oa
menilor muncii se des
fășoară pe baza unor 
programe concrete de 
măsuri tehnico-econo- 
mice și politico-orga- 
nizatorice, care zi de 
zi sînt completate cu 
noi propuneri deosebit 
de valoroase, izvorîte 

din rîndurile muncito
rilor din fabrică. Este 
un lucru firesc: încă 
din acest prim tri
mestru al anului, co
lectivul întreprinderii, 
format în marea ma
joritate din femei, be
neficiază de prevederi
le Programului de re
ducere a duratei săp- 
tăminii de lucru și 
este pe deplin con
știent că aceasta im
pune o preocupare 
susținută pentru va
lorificarea superioară 
a întregului potențial 
tehnic, material și 
uman din unitate.

— Ca să înțelegeți 
mai bine însemnătatea 
acestei măsuri pentru 
colectivul nostru — 
preciza, într-o recentă 
declarație, tovarășa 
Maria Diaconu, se
cretară a comitetu
lui de partid, pre
ședinta consiliului oa
menilor muncii din 
întreprindere — tre
buie să vă arăt că cir
ca 75 la sută din per
sonalul fabricii este 
alcătuit din femei. 
Nici nu vă închipuiți 
ce înseamnă pentru o 
femeie o sîmbătă pe 
lună liberă ! Munci
toarele noastre s-au 
pregătit pentru aceas
ta cu deosebită serio
zitate : mărturie stă 
faptul că, încă in 1977, 
am depășit productivi
tatea muncii cu 4,5 la 
sută. Pornind de la o 
asemenea premisă, pu
tem afirma că și în '78

ne vom face pe deplin 
datoria.

Numeroase fapte de 
muncă, rezultatele ob
ținute de acest harnic 
colectiv în prima săp- 
tămină din ianuarie 
— cind prevederile de 
plan au fost îndepli
nite și depășite — de
monstrează că în în
treprindere se mun
cește cu sirguință, in 
spiritul exigențelor 
calitative ale activi
tății economice formu
late de conducerea 
partidului, asigurîn- 
du-se astfel o bază 
solidă pentru înfăp
tuirea sarcinilor mobi
lizatoare ce îi revin 
în acest an.

în fotocronica „Scîn- 
teii" de astăzi pre
zentăm citeva sec
vențe de muncă din 
întreprinderea bucu- 
reșteană, surprinse de 
fotoreporterul nostru 
în aceste prime zile ale 
anului 1978 și pe cîte- 
va din fruntașele in 
producție de aici (de 
la stingă la dreap
ta) : țesătoarea Viorica 
Rotaru, filatoarele Au
relia Dumitrașcu, Tu- 
dorița Niculae, Nicu- 
lina Iordache și Des- 
pina Slăvescu, care se 
disting prin randa
mentul înalt cu care 
muncesc și calitatea 
produselor pe care le 
realizează.

I. ȘTEFAN
Foto: S. Cristian

Bine și la timp lucrat, 
pămîntul răsplătește hărnicia

Avem o mare răspundere 
în întreaga acțiune pentru creșterea 
mai rapidă a productivității muncii

întreprinderea agricolă de stat Va- 
riaș, din județul Timiș, a realizat in 
anul 1977 o producție de 9 300 kg 
boabe la hectar de pe o suprafață 
totală de 2 561 hectare, din care 320 
hecțare loturi semincere. O atare 
producție este rezultatul eforturilor 
tenace, de ani de zile ale muncitori
lor și specialiștilor de aici pentru 
introducerea și generalizarea tehno
logiilor moderne de cultivare a po
rumbului, pentru punerea în valoare 
a avantajelor fiecărui factor de care 
depinde obținerea unei producții ri
dicate la hectar.

Anul 1977, deși condițiile climatice 
n-au fost dintre cele mai prielnice, 
poate fi socotit un an de referință. 
Pe terenurile destinate culturii po
rumbului, care au reprezentat 42 la 
sută din suprafața totală cultivată cu 
cereale, s-au utilizat trei hibrizi — 
HD 220, HS 400 și HS 415. Semăna
tul s-a făcut în a III-a decadă a lunii 
aprilie, socotită aici cea mai propice, 
temperatura în sol fiind de peste 10°C. 
Adincimea la semănat s-a situat con
stant între 4—6 cm, ceea ce a asi
gurat o răsărire uniformă, iar distan
ța între plante pe rînd a fost de 
25—27 cm — corespunzătoare unei 
densități de 45 000—52 000 plante re- 
coltabile la hectar.

Directorul întreprinderii, ing. loan 
Ageu, ceilalți specialiști și mecaniza-. 
tori cu care am stat de vorbă s-au 
oprit mai îndelung asupra unor fac
tori socotiți de cea mai mare însem
nătate în creșterea producției de po
rumb. Pe primul plan a fost pusă 
fertilizarea cu îngrășăminte naturale 
a pămintului. începind din 1968, la 
I.A.S. Variaș se fertilizează anual cu 
gunoi de grajd țn jur de 1 000 hec
tare (în toamna lui 1976 chiar 1 500 
hectare), adrninistrîndu-se între 40—50 
tone la hectar. în acest fel, cel puțin 
o dată la 4 ani, fiecare hectar este 
fertilizat cu îngrășăminte naturale, 
îngrășămintele chimice se aplică di
ferențiat, în funcție de potențialul* 
productiv al fiecărei parcele. Pe su
prafețele fertilizate cu gunoi de grajd 
se administrează numai jumătate din 
doza obișnuită de îngrășăminte chi
mice. Aceasta face cu putin
ță ca terenurilor pe care nu s-au 
dat îngrășăminte organice timp de 
3—4 ani să li se asigure cîte 150—160 
kg substanță activă la hectar. Modul 
de administrare a acestora este, de 
asemenea, eșalonat în funcție de pe
rioada și gradul de fertilitate al so
lului. îngrășămintele cu fosfor se 
dau înainte de executarea arăturilor 
adinei. în primăvară, pe circa 500 
hectare — mai puțin productive — 
înainte de discuire s-au administrat 
cîte 300—500 kg azot la hectar. Pe 
alte 1 000 de hectare s-au dat cite 100 
kg la hectar, odată cu semănatul po
rumbului, pentru ca în timpul exe
cutării prașilei a doua mecanice să 

se mai dea cîte 80—100 kg la ha pe 
întreaga suprafață cultivată. Din evi
dențele unității rezultă că de pe par
celele fertilizate cu azot, înainte sau 
in timpul însămir.țării, se obține un 
spor de producție de circa 10 la sută. 
Datorită acestui sistem de fertilizare 
s-a ajuns ca in nici o fermă vege
tală să nu mai fie terenuri* „obosi
te", cum se mai întîlneau în urmă 
cu 6—7 ani. Ca urmare, pe toate

La I.A.S. Variaș 
s-au obținut anul trecut 
9 300 kg porumb boabe 

la hectar în cultură 
neirigată

parcelele se recoltează cel puțin 
12 000 kg știuleți la hectar.

Executarea arăturilor de toamnă 
constituie un alt factor cu implicații 
deosebite asupra nivelului producții
lor. Experiența acestei unități frun
tașe arată că pe parcelele unde a- 
ceste arături se executau primăvara, 
producția de porumb era diminuată, 
în medie, cu 20 la sută. Iată de ce, 
de cîțiva ani, au fost luate asemenea 
măsuri încit toate arăturile adinei să 
fie efectuate pînă cel mai tîrziu la 
10—20 noiembrie. în 1977, bunăoară, 
după terminarea recoltării păioase- 
lor, s-au executat arături la adînci- 
mea de 18—22 cm. în noiembrie, 
aceste suprafețe s-au arat din nou 
la adincimea de peste 30 cm, perpen
dicular pe primele. Pe terenurile eli
berate de porumb s-a făcut o singură 
arătură la adincimea de 29—31 cm. 
în acest fel se asigură provizii de 
umiditate în sol pînă la începutul 
lunii iulie — perioada de formare a 
bobului, ceea ce dă garanția dezvol
tării normale a plantelor și deci a 
obținerii unor producții mari.

Dar marele secret al recordurilor 
de la Variaș sînt lucrările de între
ținere executate la termenul stabilit, 
în această privință, rolul hotărîtor îl 
au oamenii. întreaga muncă politică 
desfășurată de cele două organizații 
de partid a fost subordonată întro
nării unui climat de ordine și disci
plină, de exigență față de activitatea 
fiecărui muncitor și specialist, de 
formare la fiecare membru al colec
tivului a unei înalte conștiințe socia
liste. Consiliul oamenilor muncii, la 
rîndul său, a asigurat, prin măsuri 
eficiente, permanentizarea persona
lului muncitor, cei mai mulți dintre 
mecanizatori și specialiști lucrînd 

aici de 15—20 de ani, precum și per
fecționarea continuă a pregătirii a- 
cestora. Așa s-au format lucrători 
destoinici, adevârați făuritori de pro
ducții record, intre care se numără 
mecanizatorii Mircea Tulbure, Gheor- 
ghe Farcaș, Koss Ludovic, Iacob 
Rick, Dumitru Stânilă, Milan Petcov, 
Iacob Arendt, Nicolae Costache, șe
fii de fermă Nicolae Stevi, loan 
Hochseidt și Dumitru Lungulescu. Și 
încă un fapt care vorbește despre 
calitatea muncii colectivului de la 
I.A.S. Variaș : cheltuielile de produc
ție sînt, an de an, tot mai reduse, 
în 1977, bunăoară, venitul net la fie
care tonă de porumb a fost de aproa
pe 300 de lei.

— Din Raportul prezentat de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Na
țională am desprins cu claritate ma
rile sarcini ce revin agriculturii 
noastre socialiste în acest an și in 
anii următori — ne spunea di
rectorul întreprinderii. Și în vi
itor vom acorda cea mai mare 
atenție sporirii recoltei de cereale și 
în special a celei de porumb. Anali- 
zînd posibilitățile de care dispunem, 
bazîndu-ne pe experiența de pînă 
acum, noi ne angajăm ca în anul 
1978 să obținem o producție de cel 
puțin 10 000 kg porumb boabe la 
hectar în teren neirigat.

Cezar IOANA 
Iosif POP

Imagine a laminorului de șase țoii de la întreprinderea de țevi din Roman

Ca lucrător în domeniul cercetării, 
proiectării și ingineriei tehnologice, 
mă simt puternic mobilizat de în
demnul pe câre ni l-a adresat secre
tarul general ;al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de 
Anul nou. „La baza întregii activi
tăți — sublinia secretarul general al 
partidului — trebuie să punem cele 
mai înaintate cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifiee contemporane. Să 
concentrăm energia, forța creatoare, 
inteligenta și priceperea întregii na
țiuni pentru sporirea mai rapidă a 
productivității muncii — factorul ho
tărîtor de care depind creșterea ve
nitului național, ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, mersul tot 
mai ferm inainte al României pe ca
lea progresului socialist".

Este o sarcină mobilizatoare, la în
făptuirea căreia trebuie să ne adu
cem o contribuție nemijlocită, ime
diată. Creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii in acest cincinal 
implică în modul cel mai direct co
lectivul institutului nostru, ca insti
tut unic de specialitate pentru intro
ducerea automatizării în toate sec
toarele economiei. După cum se știe, 
pină in 1980, peste 90 la sută din ne
cesarul de mijloace de automatizare 
trebuie să fie realizate în țară. Este 
vorba de automatizarea proceselor 
de producție, introducerea calculatoa
relor de proces și a echipamentelor 
de teleprelucrare a datelor, dezvol
tarea echipamentelor de comandă nu
merică a mașjnilor-unelte, asimila
rea de noi elemente de automatiza
re și reglare a proceselor ș.a. Prin 
întreagă această activitate legată de 
necesitățile diferitelor ramuri indus
triale se poate spune că de modul 

în care colectivul institutului înțele
ge importanța acestor obiective și ac
ționează pentru infăptuirea lor de
pinde nemijlocit îndeplinirea sarci
nilor de creștere mai accentuată a 
productivității muncii în actualul cin
cinal.

în acest an, institutului îi revin 
sarcini sporite atît în ce privește asi
milarea de noi produse, moderniza
rea celor existente, cit și realizarea 
de proiecte pentru ridicarea gradu

• Pînă în 1980, peste 90 la sută din necesarul de mijloace 
de automatizare urmează să fie realizat în țară • Cercetă
torii susțin un permanent examen al exigențelor superioare
• Conlucrarea strînsă cu producția — garanția competiti

vității înalte a produselor

lui de automatizare a obiectivelor de 
investiții ce urmează a se construi 
pînă în 1980 în toate ramurile eco
nomiei naționale. în cursul anului 
1978 vor intra în fabricație la între
prinderea de elemente pentru auto
matizări (F.E.A.), „Electrotehnica" și 
„Automatica" noi echipamente, ele
mente și sisteme de automatizare 
realizate pe baza concepției specia
liștilor din institutul nostru. Și, de
sigur, paralel cu îmbunătățirile con
tinue care se aduc produselor aflate 
în fabricație, pe planșeta proiectan- 
ților și în laboratoarele de cercetare 
se elaborează noi produse mai per
fecționate.

Dintre multiplele produse aflate in 

fabricație de serie menționez cele 
trei tipuri de calculatoare de proces: 
FELIX C-32P, FELIX C-32T și FE
LIX C-32 DNC. Introducerea în fa
bricația de serie la F.E.A. a acestor 
trei tipuri de calculatoare de proces 
și livrarea în anul 1977 a 12 sisteme 
de conducere a proceselor tehnologi
ce (cu aceste calculatoare) pentru fa
brici de ciment, pentru unități din 
industria chimică ori energetică, din 
construcțiile de mașini au însemnat, 

pentru noi toți, un examen foarte 
serios. De fapt, acest examen este 
permanent, spre a ține pasul cu ce
rințele progresului tehnic pe plan in
ternațional. Pentru că, pe măsură ce 
realizăm un calculator competitiv, 
noile exigențe impuse de schimbările 
rapide ce intervin în acest domeniu 
ne cer să găsim noi soluții, să acțio
năm pentru fabricarea unor utilaje 
mai complexe, cu performanțe tehnice 
superioare. Este și cazul calculatoa
relor de proces. Astfel, în ultimele 
luni a fost omologat un nou tip de 
echipament pentru conducerea pro
ceselor de producție, realizat de 
I.P.A., dotat cu cele mai moderne 
componente, care au gabarite mult 
reduse și siguranță mare in funcțio
nare, echipament ce va intra în fa
bricație la F.E.A. în 1978. Sînt în 
curs de elaborare, împreună cu In
stitutul pentru tehnica de calcul și 
Institutul politehnic din București, 
alte sisteme modeme de conducere a 
proceselor tehnologice ce vor utiliza 
minicalculatoare și microcalculatoare, 
care se vor livra din anul 1979. Pînă 
în 1980 vor fi instalate circa 100 de 
diferite sisteme de conducere a pro
ducției cu calculatoare și minicalcu
latoare de proces în industriile chimi
că, energetică, constructoare de ma
șini, a materialelor de construcții.

In spiritul obiectivelor stabilite de 
Conferința Națională a partidului, unul 
din programele cele mai importante 
din acest cincinal este cel de intro
ducere a automatizării în construcția 
de mașini, în acest an urmînd să fie 
fabricate noi mașini-unelte dotate cu 
echipamente de comandă numerică 
de conturare construite la F.E.A. și 
variatoare de turație cu tiristoare 
fabricate la „Electrotehnica". Ne pto- 
punem să realizăm în acest an noi 
tipuri de echipamente de automati
zare pentru mașini-unelte, cum sînt 
automatele programabile, converti- 
zoarele miniaturizate, echipamentele 
de comandă numerică cu minicalcu
lator inclus, care se vor introduce 
In fabricație la „Automatica", F.E.A. 
și „Electrotehnica". încă din acest 

an. o serie de echipamente vechi, de
pășite, ‘vor fi inlocuite cu echipa
mente moderne, capabile să asigure 
mașinilor-unelte o siguranță sporită 
in funcționare și competitivitatea ne
cesară pe plan mondial.

Este un lucru cunoscut, competiti
vitatea se cîștigă prin ridicarea șta
chetei calității și, în cazul nostru, a 
activității de concepție. Dar. totodată, 
contează mult și factorul timp, adică 
scurtarea termenelor de asimilare a 
produselor noi. împreună cu princi
palii noștri colaboratori — întreprin
derea de elemente pentru automati
zări (F.E.A.), „Automatica" și „E- 
lectrotehnica" — am luat o serie de 
măsuri concrete pentru creșteri 
competitivității produselor noastr 
pentru ridicarea performanțelor cal, 
tative ale produselor și livrarea lor 
către beneficiari in termene tot mai 
scurte. Una din măsuri constă în ex
tinderea tehnologiilor tipizate atît în 
activitatea de concepție, cit și în cea 
de execuție. Avem un colectiv pro
priu de tipizări și unificare de soluții 
pentru echipamentele de automatiza
re. Eficienta este deosebită : tipiza
rea, de exemplu, a părții specifice a 
calculatorului de proces aflat în pro
ducție la F.E.A. a permis realizarea 
a 10 echipamente în perioada in care 
erau planificate a se fabrica numai 
patru. La „Electrotehnica", tipizarea 
convertizoarelor statice cu tiristoare 
permite realizarea într-un timp mult 
mai scurt și cu economii importante 
a echipamentelor de acționări regla
bile pentru metalurgie. Tipizările 
constructive de panouri asigură ob
ținerea de economii însemnate de 
manoperă și metal și la „Auto
matica".

în institut funcționează un colectiv 
de analiză a soluțiilor pentru echi
pamentele numerice de automatizare 
care se asimilează în fabricile de pro
fil. Dezbaterile din cadrul acestui co
lectiv, la care participă și specialiști 
din producție, înlesnesc un schimb u- 
til de experiență, selecționarea, cu 
toată responsabilitatea, din numeroa
sele propuneri și soluții, a celor de 
care are cea mai mare nevoie in
dustria.

Institutul colaborează strîns cu 
producția pe tot parcursul procesului 
de elaborare a unui produs și, de 
fapt, acționăm ca un tot unitar pen
tru introducerea progresului tehnic, 
a celor mai noi cuceriri tehnico-ști- 
ințifice. în acest an vom întări co
lectivele mixte formate din specia
liști din institut și tehnologi din pro
ducție la F.E.A. și „Electrotehnica" ; 
vom forma noi colective mixte îm
preună cu „Automatica" și I.P.T.E. 
Alexandria, pentru realizarea, intr-un 
ciclu cit mai scurt, a noi instalații, 
sisteme și echipamente de automati
zare necesare economiei naționale 
sau destinate exportului.

Inq. Marcel SIRBU
director al Institutului de cercetârl 
și proiectâri 
pentru automatizdrl
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După ceremonia semnării Declarației comune, 

președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nieolae Ceaușescu, și cancelarul federal 
al Republicii Federale Germania, Helmut 
Schmidt, s-au întîlnit cu ziariști români și 
străini, in cadrul unei conferințe de presă.

Au participat reprezentanți ai publicațiilor 
centrale, ai Agerpres și Radioteleviziunii ro
mâne. corespondenți ai presei străine acreditați 
la București, ziariști vest-germani veniți în 
România cu prilejul vizitei cancelarului R. F. 
Germania.

La începutul întîlnirli, președintele Nieolae 
Ceaușescu și cancelarul Helmut Schmidt 
au făcut scurte declarații. în continuare, 
șeful statului român și cancelarul Repu
blicii Federale Germania au răspuns la 
întrebările ziariștilor.

Declarația cancelarului 
Helmut Schmidt

Declarația președintelui
Nieolae Ceaușescu

Doamnelor,
Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Doresc să exprim și eu satisfacția 

pentru rezultatele cu care se încheie 
vizita în România a cancelarului fe
deral Helmut Schmidt. într-adevăr, 
aceste rezultate au putut fi realizate 
ca urmare a faptului că în cei 11, ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
au avut Ioc un progres continuu al 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale, schimburi numeroase 
de delegații la diferite niveluri. în 
cadrul acestor schimburi se înscriu și 
vizita făcută în România, în 1971, de 
președintele Republicii Federale Ger
mania, domnul Heinemann, precum 
și vizita pe care eu însumi am efec
tuat-o în Republica Federală Germa
nia, în anul 1973.

Vizita din aceste zile a cancelaru
lui federal, domnul Helmut Schmidt, 
marchează un moment nou, impor
tant, în cursul ascendent al relațiilor 
româno—vest-germane. Este adevă
rat, în cele 6 ore de discuții — plus 
orele suplimentare de convorbiri — 
am efectuat un schimb de păreri 
foarte larg, atit asupra problemelor 
bilaterale, cît și în legătură cu cele 
ale vieții internaționale.

De comun acord am constatat cu 
satisfacție că relațiile economice și 
de altă natură dintre țările noastre 
sînt la un nivel înalt, că ele pot fi 
apreciate ca un model de relații între 
două țări cu orînduiri sociale dife
rite.

Prezența reprezentanților indus
triei vest-germane și ai sindicatelor 
a favorizat realizarea unor înțelegeri 
privind extinderea cooperării în mul
te domenii de activitate. De comun 
acord am apreciat că Comisia mixtă 
româno—vest-germană, cei doi pre
ședinți ai săi au desfășurat o muncă 
cu bune rezultate și, pornind de aici, 
am și stabilit ca în viitor să aibă 
răspunderi și mai mari în extinderea 
relațiilor dintre țările noastre.

Pe lingă problemele enunțate de 
domnul cancelar, am abordat, desi
gur, și probleme privind realizarea 
unor noi societățfmixte în România. 
Printre altele, am căzut de acord să 
acționăm în așa fel incit să se ajungă 
la finalizarea cooperării în domeniul 
producerii avionului „FOKKER-614".

Nu voi enunța alte acțiuni de co
operare care au fost luate în discu
ție, dar pot să declar că există posi
bilități mari pentru a realiza împre
ună o serie de cooperări în produc
ție, inclusiv în cadrul societăților 
mixte, ceea ce creează condiții de
osebit de bune pentru dezvoltarea 
relațiilor româno—vest-germane.

Am abordat — cum era firesc — 
și problemele extinderii relațiilor 
dintre oamenii din țările noastre, 
problemele de ordin umanitar. Este 
normal ca dezvoltarea colaborării din
tre țările noastre să se reflecte ne
mijlocit asupra oamenilor, a popoa
relor din cele două țări. Și de o par
te, și de alta s-a subliniat că trebuie 
să se acționeze în așa fel îneît pro
blemele de ordin umanitar să con
tribuie la apropierea dintre popoa
rele noastre, iar existența în Româ
nia a unor naționalități de origine 
germană — cetățeni români astăzi — 
să constituie o punte de legătură și 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
România și Republica Federală Ger
mania.

De asemenea, tot de comun acord 
am convenit ca, in limita posibili
tăților guvernelor noastre, să solici
tăm radioteleviziunii și presei din 
cele două țări să acționeze în așa fel, 
să scrie sau să transmită într-un ast
fel de spirit îneît să contribuie la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

Cred că domnul cancelar Helmut 
Schmidt a prezentat bine felul în 
care am abordat principalele pro
bleme internaționale. Esențial este 
că am ajuns la concluzii comune pri
vind sporirea eforturilor pentru a 

contribui la soluționarea probleme
lor complexe ale lumii de astăzi, in
tr-un mod democratic, în interesul 
tuturor popoarelor, al asigurării in
dependenței și suveranității lor. al 
păcii și colaborării internaționale.

Ne-am preocupat, într-adevăr, de 
problemele securității europene, ale 
îndeplinirii in întregime în viață a 
prevederilor documentelor semnate 
la Helsinki. în acest sens, ne-am 
exprimat deopotrivă dorința ca reu
niunea de la Belgrad să constituie 
un nou imbold în această direcție, să 
deschidă calea unor noi reuniuni pe 
probleme concrete, pentru a dina
miza procesul de înfăptuire a secu
rității și păcii în Europa.

în problemele lichidării subdez
voltării, ale împărțirii lumii în țări 
sărace șl bogate și făuririi noii or
dini economice internaționale, deși 
ne aflăm în două grupe de state di
ferite — România, ca țară socialistă 
în curs de dezvoltare, în „Grupul 
celor 77“, iar Republica Federală 
Germania, ca țară industrială dez
voltată, în grupul țărilor dezvoltate 
— am căzut de acord că trebuie să 
acționăm în direcția găsirii căilor 
pentru un sprijin mai puternic în 
favoarea țărilor în curs de dezvol
tare — care trebuie să se bazeze, în 
același timp, și pe eforturile lor pro
prii — pentru a realiza un echilibru 
mai bun în dezvoltarea economică, 
crearea unor relații noi, bazate pe 
echitate și egalitate, pe interes reci
proc.

Doresc să remarc și eu, cu satisx 
facție, faptul că în problemele dezar
mării, și în primul rînd ale dezar
mării nucleare, am ajuns la conclu
zii comune privind intensificarea 
eforturilor guvernelor și popoarelor 
pentru a se trece la măsuri concre
te, care să deschidă calea reducerii 
substanțiale a înarmărilor și aloca
rea unei părți din mijloacele econo
misite atît în scopul lichidării sub
dezvoltării, cît și pentru ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor în 
general.

După cum vedeți, asupra unor pro
bleme de importanță deosebită — a- 
ti! bilaterale, cțt și. internaționale — 
am ajuns la concluzii comune. A- 
ceasta demonstrează că, în condi
țiile lumii de astăzi, în care există 
state și grupări de state cu orinduiri 
sociale diferite și cu niveluri diferite 
de dezvoltare, este posibil să se rea
lizeze rezultate bune, dacă se por
nește de la dorința de a găsi căile 
colaborării și soluționării probleme
lor în interesul reciproc al popoare
lor. în același timp, aceasta demon
strează că dezvoltarea unei colabo
rări rodnice se poate realiza în bune 
condiții numai atunci cînd ea se 
bazează pe respectul reciproc, pe 
dorința de a respecta independența 
și suveranitatea fiecărei țări, de a 
întări conlucrarea și solidaritatea în 
probleme de interes comun.

Aș dori să exprim mulțumirile 
mele și ale colaboratorilor mei pen
tru felul în care s-au desfășurat con
vorbirile. Doresc să exprim domnu
lui cancelar Helmut Schmidt și cola
boratorilor săi, inclusiv reprezentan
ților industriei și sindicatelor din R.F. 
Germania, mulțumiri pentru spiritul 
în care s-au desfășurat discuțiile și 
tratativele din aceste zile. Și — re- 
petînd ceea ce am spus și în cadrul 
intîlnirii comune — imi exprim spe
ranța că spiritul care s-a manifestat 
în convorbirile din aceste zile va con
tinua și în viitor.

Doresc, de asemenea, să mulțumesc 
domnului cancelar Helmut Schmidt 
pentru invitația adresată atît mie, cît 
si primului ministru, de a vizita Re
publica Federală Germania. Totodată, 
rog pe domnul cancelar Schmidt să 
transmită președintelui Republicii 
Federale Germania, Walter Scheel, 
invitația de a face o vizită în Româ
nia. De asemenea, îmi exprim spe
ranța că, independent de realizarea 
acestei vizite, domnul cancelar Hel
mut Schmidt va face o nouă vizită 
în România, într-o perioadă de vară.

Doamnelor,
Domnilor,
Mă bucur că după ce am avut 

mai multe întîlniri, după ce între 
reprezentanții guvernelor țărilor 
noastre au avut loc numeroase în
tîlniri, am avut posibilitatea să con
tinuăm ieri și azi discuțiile cu pre
ședintele Nieolae Ceaușescu începute 
la Helsinki. Datorită bunelor tra
diții prin care se caracterizează con
vorbirile noastre de pînă acum, o 
foarte mare parte din ele le-am de
dicat problemelor internaționale și 
multilaterale.

Doresc să-i rog pe reprezentanții 
presei să manifeste înțelegere față 
de faptul că programul prevăzut a 
fost oarecum răsturnat, însă discu
țiile cu președintele Ceaușescu au 
fost atît de interesante și folositoare, 
îneît ele s-au prelungit și aș putea 
spune că discuțiile cu președintele 
Ceaușescu au durat circa 6 ore. De 
asemenea, în cadrul ultimei ședințe 
cu delegațiile celor două țări am 
putut să comunicăm colaboratorilor 
noștri, de comun acord, că discuțiile 
noastre au fost utile, foarte concrete 
și au dus la înțelegeri în numeroase 
domenii. Noi am discutat, desigur, 
și. teme bilaterale, iar paralel au 
avut loc discuții și între membi-ii 
delegațiilor, de asemenea în proble
me bilaterale.

Declarația comună, pe care tocmai 
am semnat-o, se referă la multe do
menii. Aș dori să evidențiez două 
dintre ele : Cită importanță acordăm 
în general continuării colaborării e- 
conomice puteți să deduceți și din 
faptul că au fost realizate o serie 
de înțelegeri menite să ducă la 
cooperări și pentru care s-a deschis 
o linie de credit în valoare de 700 
milioane mărci. De asemenea, avem, 
în vedere să discutăm o serie de 
proiecte de viitor. Ca să vă dați 
seama de importanța pe care guver
nul meu o acordă în special proble
melor economice, pot să vă spun că 
m-au însoțit în cursul acestei vizite 
cițiva înalți reprezentanți din partea 
industriei și din, partea sindicate
lor.

A. .doua temă pe., cape . aș dori *-o 
subliniez din Declarația noastră co
mună se referă la contactele dintre 
oamenii din țările noastre. Așa după 
cum se menționează și în declarație, 
noi am convenit ca problemele uma
nitare privind reunirea familiilor, 
privind căsătoriile să le rezolvăm cu 
toată bunăvoința, pe baza documen
telor bilaterale și internaționale.

Permiteți-mi să mai relev că din

★

ÎNTREBARE (GIAN MARCO 
VENIER, corespondentul agen
ției italiene A.N.S.A.)

Domnule cancelar, doresc să 
vă pun o întrebare privind dez
armarea și dezangajarea mili
tară. In cadrul convorbirilor 
româno—vest-germane, s-a dis
cutat pe larg problema dezarmă
rii și dezangajării militare și 
s-a ajuns la un acord pentru a 
face propuneri concrete, inclu
siv cu privire la accelerarea lu
crărilor Conferinței de la Viena. 
Partea română, prin președintele 
Ceaușescu, a făcut deja propu
nerea de a se hotărî încă in a- 
cest an reducerea generală a 
bugetelor militare. Care este 
poziția guvernului federal ger
man față de această propunere 
și în general cu privire la dez
angajarea militară și a celor 
două blocuri, pornind de la fap
tul că Republica Federală Ger
mania este încă considerată stîlp 
de rezistență al N.A.T.O. ?

Cancelarul federal HELMUT 
SCHMIDT:

Permiteți-mi, mai întîl, să spun, in 
legătură cu ultima propoziție, că eu 

anul 1967, de cînd am stabilit relații 
diplomatice cu România — mult timp 
înainte de a stabili relații diploma
tice cu alte țări din Europa răsări
teană — tematica schimbului nostru 
de păreri s-a lărgit și s-a intensifi
cat. La aceasta au contribuit și vi
zitele reciproce tot mai frecvente 
între miniștri și alți colaboratori. A- 
ceastă evoluție a atins un punct de 
vîrf prin vizita noastră aici. Astăzi 
a devenit un lucru firesc ceea ce cu 
un deceniu în urmă era considerat 
drept ceva senzațional, și anume fap
tul că, practic, in legătură cu toate 
problemele vieții internaționale, sâ 
efectuăm un schimb de vederi apro
fundat. în legătură eu aceasta poate 
ar ' trebui evidențiate patru puncte, 
care sînt puncte concordante. In pri
mul rînd, ambele țări sînt interesate 
în rezolvarea justă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, ținîndu-se 
seama de drepturile legitime ale tu
turor popoarelor din această regiune, 
în al doilea rînd, cele două state 
sprijină activ eforturile pentru 
dezarmare. îndreptate in direcția re
ducerii armamentelor ; ambele țări 
contribuie la aceasta activ. Ambele 
țări doresc să se limiteze, să se di
minueze decalajele existente între 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare în ceea ce privește bună
starea și se străduie să contribuie 
la reducerea acestor decalaje, 
în sfîrșit, ambele țări doresc și ac
ționează ca reuniunea de la Belgrad, 
care a urmat Conferinței pentru 
cooperare și securitate în Europa, să 
se încheie cu succes. Trebuie să re
cunosc că poate acum un deceniu 
nu mi-aș fi putut închipui că într-o 
perioadă atît de scurtă putem abor
da o gamă atît de largă de proble
me ale vieții internaționale, așa cum 
s-a făcut în cursul acestei vizite. 
Partea germană a putut constata cu 
acest prilej — în cadrul discuțiilor, 
ca și al ședințelor plenare — că în 
special cooperarea economică are un 
caracter exemplar în ansamblul re
lațiilor noastre.

Desigur, contactele dintre membrii 
guvernelor celor două țări vor fi in
tensificate și in viitor. De altfel, am 
transmis invitația domnului pre
ședinte Ceaușescu și domnului primje- 
ministru Mănescu să efectueze vi
zite în Republica Federală Germania.

Aș dori ca și în fața presei să re
pet mulțumirile pe care le-am expri
mat președintelui Nieolae Ceaușescu, 
și anume mulțumiri pentru aceste 
convorbiri atît de Intense, pentru 
modul cum au fost purtate în ge
neral discuțiile și pentru ospitalita
tea generoasă ce ni s-a acordat.

★ ★

o consider nepotrivită. Desigur, R. F. 
Germania joacă un rol important în 
cadrul alianței nord-atlantice și are 
o contribuție însemnată în cadrul a- 
cesteia, dar expresia de „stîlp de re
zistență" mi se pare o expresie de
formatoare.

Securitatea Europei se bazează, în 
momentul de față, pe faptul că o se
rie de state din ambele părți s-au 
constituit în două alianțe și prin a- 
ceea că între forțele militare ale a- 
cestor două grupări trebuie să existe 
un echilibru, o balanță de forțe. Dar, 
avînd în vedere faptul că nivelul a- 
cestor forțe este ridicat, se pune pro
blema ca, menținîndu-se echilibrul, 
să se reducă acest nivel al forțelor. 
Eu mă ocup cu această idee și po
sibilitățile de realizare concretă a ei 
încă de aproape 20 de ani, în cali
tatea mea de om politic, în calitate 
de autor și am consecvent de gînd 
ca, în calitate de șef al guvernului, 
să contribui la realizarea ei. In mod 
obiectiv, desigur, un astfel de proces 
va duce și la reducerea bugetelor mi
litare, a cheltuielilor destinate apără
rii. Pe lîngă necesitatea generală dea 
se stabiliza pacea în lume, în gene
ral, un al doilea motiv al reducerii 

cheltuielilor militare este și disponi
bilizarea acestor sume.

Că această problemă trebuie să 
înceapă cu reduceri bugetare în do
meniul apărării aceasta este o pro
blemă care trebuie studiată mai în
deaproape.

Republica Federală Germania, ca 
și România de altfel, nu se numără 
printre acele țări care au cheltuieli 
militare mari, aș putea spune dim
potrivă. Există state care dirijează 
o parte mult mai însemnată din ve
nitul național sau din produsul so
cial brut al țărilor lor în scopuri de 
apărare. Nu întotdeauna dimensiuni
le reale ale acestor cheltuieli pot fi 
recunoscute clar din afară. Dar se 
poate număra exact ciți soldați 
există, cite avioane, cite tancuri, cite 
nave. De aceea, mi se pare de neo
colit ca reducerea să înceapă cu a- 
ceste lucruri, care sînt măsurabile 
și care pot fi și ușor verificate. Con
sider că e, fără îndoială, posibil să se 
combine această metodă cu princi
piul reducerii bugetelor, expus de 
președintele Ceaușescu.

ÎNTREBARE (ROMULUS CĂ- 
PLESCU, ziarul „Scinteia") :

Ținînd seama de faptul că 
problemele securității au ocupat 
o pondere atît de importantă in 
cadrul actualelor contacte la ni
vel înalt româno—vest-germane, 
aș vrea să pun o întrebare to
varășului președinte Nieolae 
Ceaușescu :

Cum apreciați că s-au înscris 
stabilirea cu 11 ani in urmă și 
dezvoltarea ulterioară a relații
lor dintre România și Republica 
Federală Germania, in contex
tul general al realizării secu
rității europene și înfăptuirii 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU:

Așa cum am menționat și în toas
tul meu de aseară, stabilirea relații
lor diplomatice între România și Re
publica Federală Germania, cu 11 
ani in urmă, a constituit un moment 
important în procesul de trecere de 
la politica de încordare și de „război 
rece" la o politică de colaborare și 
destindere. Astăzi, aceste relații se 
înscriu în preocuparea pentru dezvol
tarea cursului destinderii, pentru în
făptuirea în viață a documentelor 
semnate la Helsinki. Bazindu-ne pe 
experiența de pînă acum, am ajuns 
și la o serie de înțelegeri — care au 
fost menționate aici — cu privire la 
extinderea colaborării dintre țările 
noastre, atît pe plan bilateral, cît și 
pe plan internațional. în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și colaborării în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE (RADU BU- 
DEANU — Radioteleviziunea 
română).

Cum apreciați, domnule can
celar, posibilitățile ca, în per
spectivă, firmele vest-germane 
să-și sporească importurile de 
produse românești, în vederea 
echilibrării balanței comerciale 
între cele două țări.

Cancelarul federal HELMUT 
SCHMIDT :

Problema echilibrării balanței co
merciale a avut o anumită impor
tanță și a jucat un rol în ultimii ani 
în discuțiile noastre. Desigur, s-au 
înregistrat in această privință unele 
progrese, dar nu s-a ajuns la o e- 
chilibrare deplină a balanței comer
ciale. Este dorința noastră ca ea să 
se echilibreze, și anume, exact cum 
ați menționat și dumneavoastră, res
pectiv nu prin reducerea exporturi
lor noastre, ci prin creșterea exportu
rilor românești. După cum vă este 
cunoscut, comerțul exterior se află 
în țâra noastră în miini particulare. 
Noi, de altfel, considerăm că acesta 
este un sistem bun. Desigur, se va 
pune pentru viitor problema găsirii 
acelor produse românești pentru care 
există interes din partea firmelor par
ticulare germane și, pe de altă parte, 
aceste firme trebuie să găsească acele 
produse care sînt cerute de cumpă
rători.

Se pune problema găsirii acestor 
produse care să intereseze și să tre
zească interes. Se pune, deci, pro
blema analizării pieței din punctul 
de vedere a ceea ce este necesar; a 
ceea ce se cere în Republica Fede

rală Germania șl se găsește mai 
ieftin și mai bun decît ce se pro
duce în această țară. Eu aș dori 
foarte mult ca studierea pieței din 
acest punct de vedere să fie apro
fundată considerabil. Guvernul fe
deral este dispus să acorde asistență 
in această privință. Dar, desigur, și 
firme din R.F.G., în special firme 
comerciale, sînt, de asemenea, dis
puse să acorde ajutor în această 
problemă. în general, se poate* spune, 
de altfel, că colaborarea dintre firme 
particulare din Republica Federală 
Germania și întreprinderile de stat 
din România a înregistrat deja pro
grese destul de bune, dar, desigur, 
această colaborare poate fi îmbună
tățită considerabil.

ÎNTREBARE (WALID ASSIB 
HAMDAN, corespondentul agen
ției palestiniene de presă WAFA)

O întrebare pentru domnul 
cancelar Schmidt.

După cum se știe, Israelul 
subliniază mereu că este împo
triva creării unui stat palesti
nian independent, refuză să ne
gocieze cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, pe care o 
denumește o organizație de 
ucigași. Nu mai menționez fap
tul că Israelul perpetuează și 
dezvoltă așezări proprii în teri
toriile ocupate și duce, în gene
ral. o politică de agresiune și 
anexare. Vedeți oare în această 
politică de agresiune o posibili
tate de a se ajunge la o pace 
justă și durabilă, adică la o pace 
bazată pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate și 
pe înfăptuirea dreptului palesti
nienilor de a ajunge la autode
terminare, de a se întoarce și de 
a-și clădi un stat independent ? 
Am constatat că in comunicatul 
comun cu referire la Orientul 
Mijlociu se subliniază necesita
tea de a se ajunge la o soluție 
globală, în concordanță cu inte
resele și drepturile legitime ale 
tuturor statelor și popoarelor din 
regiune, inclusiv ale palestinieni
lor. Se înțelege oare, prin aceas
ta. ceea ce tovarășul președinte 
Ceaușescu subliniază neîncetat, 
și anume dreptul la autodeter
minare al poporului palestinian 
și dreptul său de a-și constitui 
un stat propriu independent ?

Cancelarul federal HELMUT 
SCHMIDT :

Ca german, aflîndu-mă pe solul 
României, mi-ar fi oarecum greu să 
comentez asupra politicii unui terț 
guvern. Totuși, aș dori să răspund 
foarte pe scurt în trei puncte :

In primul rînd, mi se pare că 
O.E.P., precum și Israelul reprezintă 
participanți în cadrul conflictului cu
noscut din Orientul Mijlociu, parti
cipanți care au poziții conflictuale 
cunoscute și care vor trebui să se 
armonizeze pentru a se ajunge la un 
compromis în cadrul negocierilor, a- 
tunci și cînd vor avea loc asemenea 
negocieri.

In al doilea rînd, mi se pare că 
președintele Egiptului, Sadat, merită 
să fie tratat cu mult respect pentru 
acțiunea sa de a deschide negocieri 
directe între părțile interesate. Do
resc realmente ca această inițiativă 
a sa să fie încununată de succes și 
să se ajungă la o pace corespunză
toare, care să nu se limiteze numai 
la Egipt și Israel.

In al treilea rînd, în problema 
autodeterminării. Nu doresc să existe 
dubii în ceea ce privește poziția gu
vernului meu, care, împreună cu alte 
guverne ale celor nouă membri ai 
Comunității Economice Europene, s-a 
pronunțat clar și răspicat în favoarea 
realizării drepturilor legitime ale pa
lestinienilor, inclusiv dreptul la 
autodeterminare. Nu spun aceasta 
pentru prima dată. Am mai spus-o 
și în Egipt acum cîteva zile. Am mai 

spus-o și în cadrul C.E.E., cînd am 
dat o declarație publică in iunie 1977, 
și din nou in noiembrie anul trecut.

ÎNTREBARE (PAUL GEORG 
DAN, postul de radio Deutsche 
Welle).

Deoarece postul nostru trans
mite nu numai in limba germa
nă, ci și in limba română, 
mi-aș permite să pun întrebări 
ambilor șefi de delegații.

Domnule cancelar federal. Aș 
dori să vă întreb dacă în cadrul 
acestei vizite așteptările dum
neavoastră au fost depășite în 
unele privințe în ceea ce priveș
te problemele internaționale sau 
probleme bilaterale și, dacă așa 
stau lucrurile, 'v-am ruga să ne 
spuneți în ce privințe 1

Cancelarul federal HELMUT 
SCHMIDT:

In domențl bilaterale putem spune 
că așteptările noastre au fost întru 
totul îndeplinite. în fond, această 
vizită a fost bine pregătită. In dome
niul internațional, așa cum a relevat 
și președintele Nieolae Ceaușescu și 
așa cum am subliniat și eu la început, 
am realizat un volum îmbucurător de 
mare de puncte comune. Am relevat 
anterior în mod deosebit patru dintre 
acestea și pot să spun că astăzi mă 
simt ceva mai bine decît ieri, cind 
am sosit.

ÎNTREBARE (PAUL GEORG 
DAN. postul de radio Deutsche 
Welle).

Domnule președinte Ceaușescu, 
aș dori să vă întreb dacă, după 
informațiile primite de la dom
nul cancelar Helmut Schmidt, 
sosit aici direct din Egipt, ne 
puteți spune ceva despre even
tualele intenții ale guvernului 
român de a media și in conti
nuare în Orientul Apropiat ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU:

Doresc să precizez, de la început, 
că România nu a mediat și nu are 
de gînd să joace un rol de mediere 
în problema Orientului Mijlociu. 
România s-a pronunțat întotdeauna 
și se pronunță pentru negocieri in 
soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu și, în primul rînd, pen
tru negocieri directe între părțile in
teresate.

După cum vă este cunoscut, am 
apreciat vizita președintelui Sadat și 
inițiativa sa ca un pas important în 
dinamizarea procesului de realizare 
a unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu. Este de înțeles că 
nu se poate realiza pacea în Orientul 
Mijlociu fără retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în urma răz
boiului din 1967 și, mai cu seamă, 
fără soluționarea problemei palesti
niene — care constituie, de altfel, 
factorul esențial — inclusiv prin con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent.

Sperăm că, în continuare, se va da 
dovadă de multă înțelegere, că Is
raelul va veni în întîmpinarea ini
țiativelor președintelui Sadat și că 
se va putea ajunge la rezultate bune, 
acceptabile pentru toate părțile direct 
interesate.

As dori să menționez și în această 
împrejurare faptul că reluarea Con
ferinței de la Geneva constituie un 
factor important pentru finalizarea 
procesului de pace. în această zonă, 
pentru asigurarea garanțiilor cores
punzătoare pentru toate părțile aflate 
în conflict, deci cu participarea celor 
in cauză, a celor doi copreședinți — 
Uniunea Sovietică jși Statele Unite ale 
Americii — precum și a Organiza
ției Națiunilor Unite, căreia îi revine 
o responsabilitate deosebită în solu
ționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu, in asigurarea păcii in viitor.
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Descoperire
Cetățeanul Gheorghe Lungu 

din Botoșani a donat Arhivelor 
Statului din localitate un re
gistru de stare civilă al satului 
Cristinești din perioada 1808— 
1839. Nu mică i-a fost mirarea 
arhivarei Stela Giosan cînd în 
acest registru a găsit actul de 
naștere în original al lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu. Reiese și din 
datele următoare : „în ziua de 26 
februarie 1838, in casa suprave
ghetorului de școli Gheorghe 
Alexandru (fiul lui Tadeus Has
deu) și al soției sale Elisabeta 
(fiica lui Teofil), s-a născut un 
fiu..." Credem că sînt suficien
te cele cîteva date care să-i 
îndemne pe istoricii literari să 
facă o vizită la arhivele boto- 
șănene.

Un paradis 
al păsărilor

Odată cu primele zile ale
nului 1978, una din sălile Mu
zeului de, științele naturii din 
Bacău a fost transformată in
tr-un adevărat paradis, al pă
sărilor. Alături de canari, o- 
rezari și peruși — păsări mai 
cunoscute — vizitatorii pot ad
mira și cîteva exemplare rare, 
intre care papagalul cintător din 
Africa Centrală, prepelița japo
neză și cinteza zebrată din Aus
tralia. Fiecare dintre acestea 
sini însoțite de cite o „carte de 
vizită", sub forma unor panouri 
explicative, care cuprind date 
cu privire la originea, modul 
de viață, comportarea și perfor
manțele lor... exotice. Expoziția 
băcăuanilor constituie incă un 
punct de atracție nu numai pen
tru ei, ci și pentru oaspeții ora
șului lor.

Mos Gerilă
9

n-a urcat
I cu liftul

a-

I
I
!
1
I
I
I
I
I
i

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
1

I
1

I etaje

I
I
I
I
I
I
I

La 10 blocuri cu cîte 8 
de pe bd. Republicii din Galați, 
Moș Gerilă n-a putut urca cu 
liftul. Nici ceilalți locatari n-au 
putut să facă acest lucru, pen
tru motivul că la patru din 
blocurile amintite lifturile au 
fost demontate la începutul lunii 
octombrie 1977, iar la celelalte 
șase blocuri — la începutul lunii 
decembrie trecut, fără ca noile 
lifturi să fie încă puse în func
țiune. Locatarii care ne-au sesi
zat acest lucru mulțumesc fru
mos celor in drept, pentru fap
tul că la blocurile lor se mon
tează lifturi, dar îi și roagă — 
tot frumos — ca ele să fie to
tuși puse în funcțiune ceva mai 
repede. Că dacă Moș Gerilă 
urcă pe la casele lor doar o dată 
pe an, sutele de familii 
trebuie să ajungă în 
mente în fiecare zi și- 
și la mulți ani !
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Chiar dacă s-au încotoșmănat 
cu paltoane, fulare și căciuli, 
călătorii din ultimele două va
goane ale acceleratului 341 de 
pe ruta Iași—Timișoara din data 
de 3 ianuarie n-au reușit să-și 
alunge frigul care a persistat cu 
incăpăținare de-a lungul între
gului traseu.

— De ce, maică, nu merg ca
loriferele ? — l-a întrebat pe 
conductorul trenului o bătrinică 
bolnavă care dirdiia și de frig, 
dar și de frică să nu se reîn
toarcă in spitalul de unde abia 
ieșise.

— Din cauza... aritmeticii — a 
răspuns conductorul, cu o iro
nie deloc gustată de cei zgribu
liți. Vagonul încălzitor — a con
tinuat el — are o capacitate 
pentru 40 de osii, ceea ce echi
valează cu 10 vagoane. Dar tre
nul nostru are 12 vagoane, așa 
că...

Așa că, din
le-a intrat oamenilor frigul 
oase. Cine-i „încălzește" cu 
răspuns... responsabil ?

Dacă i-ar fi 
văzut copiii...

La ora aceea, sala de jucării 
mecanice de la complexul de 
agrement pentru copii din Parcul 
tineretului din București era 
închisă. Cetele de copii care 
veniseră să mai admire și după 
Anul nou frumusețile „orășe
lului" lor se duseseră de mult la 
culcare. Și, totuși, în sala lor 
de jucării se furișaseră două 
umbre. Dar nu de copii. Taman 
cînd cele două umbre termina
seră de demontat o casetă co
lectoare. de unde sustrăseseră 
fix 497 monede de cîte 1 leu. 
s-au și pomenit cu alte „um
bre". întrebîndu-i de sănătate. 
Scoase la lumină, cele două 
umbre au conturat chipul res
ponsabilului parcului. G. I. Chi- 
Iargi. și al mecanicului Costache 
Alexandru, unul din ajutoarele 
sale. Acum, au amîndoi nevoie 
de... ajutor.

A încurcat 
sticlele

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
!

I
I
I
I
I

O pensionară din București 
(str. Voievod Alexandru Moruzi) 
pe nume Elena Musai a mers 
intr-o vizită. Împreună cu gazda. 
Maria P., vizitatoarea s-a luat 
cu vorba și vremea a trecut pe 
nesimțite. La un moment dat, 
in timp ce gazda trebăluia prin 
altă încăpere, vizitatoarea a luat 
una dintre sticlele din cămară 
și, nici una. nici două, crezind 
că e vin sau vreo băutură ră
coritoare, a pus-o la gură. și... 
Și a căzut ca secerată, nemai- 
putind fi salvată. In sticlă se 
afla o puternică substanță toxică
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Rubric ft reolizotft de
Petre POPA
Cu sprilinul corespondenților 
„Scinteli"

I

Așa cum sublinia, pe bună drepta
te. interlocutorul nostru, tovarășul 
GHEORGHE NICOLAE, secretar 
al Comitetului județean Argeș
al P.C.R., în convorbirea publi
cată anterior în ziarul nostru
de vineri, desfășurarea la un ni
vel calitativ superior a muncii
de partid pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale implică atît aspecte de ordin 
organizatoric, cît și aspecte, îngemă
nate, finind de natura activității po
litico-educative — asupra cărora ne 
propunem să insistăm în rîndurile de 
față.

— Ați putea încerca să dați o de
finiție succintă a ceea ce înseamnă 
calitatea muncii politice desfășurate 
cu oamenii ?...

— Nu știu dacă poate fi vorba nu
mai de o definiție. După părerea mea, 
calitatea muncii cu oamenii — îndeo
sebi în condițiile exigențelor actuale
— se măsoară după gradul în care 
aceștia înțeleg, își însușesc și aplică 
din proprie convingere profundă sar
cinile stabilite de partid. De aici 
cred că decurge și esența îndato
ririlor activității noastre de zi cu 
zi ; cu cît sarcinile care revin co
lectivelor de muncă sînt mai multe, 
mai complexe, mai înalte calitativ — 
cu atît mai mult se cere să explicăm, 
să argumentăm temeinic necesitatea 
îndeplinirii lor, să găsim împreună 
cu oamenii modalitățile practice, 
concrete de înfăptuire a lor.

— In urmă cu două-trei luni ne-ați 
fi dat la întrebare același răspuns ca 
acum ?

— Desigur, n-am spus o noutate ; 
poate că acum, reflectind mai mult la 
noțiunea de „salt calitativ" pe care 
a indicat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea econo
mică, ne putem și noi clarifica mai 
bine înțelesul de ..salt calitativ" in 
propria noastră activitate. în acest 
sens, cind ni se cere acum să îmbo
gățim conținutul muncii cu oamenii 
cred că trebuie să realizăm în mod 
generalizat saltul, schimbarea radica
lă de la transmiterea de sarcini, de 
la aducerea la cunoștință a acestora
— la o intensă activitate politico-e- 
ducativă care să asigure o reală și 
profundă explicare a necesității și 
importanței lor. La drept vorbind, de 
cîte și cîte ori nu s-a întîmplat — 
sau nu se mai și întîmplă — să ne 
limităm doar la un fel de curierat, 
pentru a transmite indicatori, obiec
tive sau niveluri privind producții 
suplimentare, economii de combusti
bil și energie, de materie primă și 
materiale — punind un accent mai 
mic pe faptul că trebuie să facem ca 
fiecare om în parte să înțeleagă ra
țiunea lor. motivele, importanța lor. 
Este, de fapt, ceea ce conducerea 
partidului, secretarul nostru general 
au criticat mai demult, subliniind că 
organizațiile de partid nu trebuie să 
fie niște simpli dispeceri economici. 
Nu poate sta un activist de partid 
lîngă fiecare om care aprinde un bec 
sau răsucește un comutator ; totul 
este să convingi realmente pe fie
care...

în acest scop urmărim activizarea 
și îmbunătățirea calitativă a tuturor 
formelor și mijloacelor muncii poli

tico-educative : gazetele de perete să 
conțină articole concrete, prompte și 
incisive față de neajunsuri ; propa
ganda vizuală să abandoneze gene
ralitățile, să capteze interesul oame
nilor, să-i instruiască precis asupra 
inițiativelor și experiențelor înainta
te, să-i îndemne la reflecții ; emisiu
nile stațiilor de radioamplificare să 
aducă în atenția oamenilor faptele 
cele mai remarcabile de muncă și de 
viață — nu numai curiozitățile din 
lume, spicuite din ziare și reviste.

— Am aflat că s-au inițiat de cu- 
rînd unele măsuri prin care munca 
de partid, munca politică determină 
înrîuriri pozitive și în... domeniul — 
așa-zis rigid — al datelor tehnice...

— Intr-adevăr, pină de curînd rolul 
cadrelor de conducere, al tuturor 
specialiștilor din cadrul inspectorate
lor de fonduri fixe și calitatea pro
duselor a fost înțeles în mod formal, 
simplist, el redueîndu-se, în princi
pal, la furnizarea de date, fără a fi 
antrenate să participe direct la acțiu
nile organelor de partid. Recent, la o 
analiză a biroului comitetului jude
țean, astfel de elemente-cheie ale ac
tivității economice, cum sînt produc
ția realizată la 1 000 lei fonduri fixe 
sau calitatea producției au fost abor
date de către cei care le urmăresc 
zilnic nu prin intermediul hîrtiilor, al 
informărilor statistice. Lucrurile nu 
s-au mai rezumat la o simplă analiză 
a situațiilor ; discuțiile s-au purtat 
într-un mod concret, cu referiri di
recte la factori responsabili de activi
tățile reflectate în informări. A fost 
criticată comoditatea unor cadre de 
conducere, atitudinea unora care, 
deși sint puși in fața unor neajunsuri 
evidente — uneori chiar a propriilor 
neajunsuri — tergiversează luarea de 
măsuri hotărîte pentru înlăturarea 
lor, socotind această obligație drept 
o... datorie facultativă și concentrîn- 
du-și atenția spre inventarea de jus
tificări. Multora le-a devenit în felul 
acesta clar un lucru de deosebită în
semnătate principială și practică : or
ganele de partid trebuie să dispună 
de date ce corespund strict adevăru
lui și numai adevărului, ca o premi
să a prevenirii sau înlăturării din 
timp a oricăror neajunsuri.

— Chiar în aceste zile, la comitetul 
județean de partid se desfășoară 
programul de instruire diferențiată 
a aparatului comitetului județean și 
secretarilor comitetelor comunale, a 
organelor de partid din comune. A- 
supra căror aspecte ale calității mun
cii activiștilor de partid vă propuneți 
să insistați ?

— Preocuparea noastră este însu
șirea de către activiștii de partid, de 
către toți tovarășii din activul de 
partid a unui stil de muncă dinamic, 
eficient, prin care să se valorifice 
deplin deplasarea centrului de greu
tate al muncii in mijlocul oamenilor. 
Pentru a atinge acest obiectiv con
siderăm necesară o reevaluare critică 
a modului în care activiștii își folosesc 
timpul pe teren. N-aș vrea să se în
țeleagă că nu se muncește mult ; 
această reevaluare trebuie să aibă în 
vedere modul de lucru, rezultatele 
pe care le determină deplasarea pe 
teren, înlăturarea obiceiului de a 
rezolva lucrurile în fugă, la supra
față. Prezența permanentă intre oa

meni nu reprezintă un scop în sine, 
o cerință . abstractă ; problema pe 
care o punem cu stăruință este cum 
muncește activistul cu oamenii, cum 
reușește să se facă înțeles, în ce 
măsură cunoaște temeinic oamenii și 
este cunoscut de ei.

Este absolut necesar să pretindem 
fiecărui activist să se apropie cu 
modestie de oameni, să discute cu 
ei tovărășește, sincer, deschis, să de
vină — aș spune — un prieten și 
confident al oamenilor, pe care să-i 
cunoască îndeaproape de la locul de 
muncă — și mai mult decit atit — 
din viața de zi cu zi. Tocmai de 
aceea în cadrul actualei instruiri ne 
propunem să criticăm orice formă de 
manifestare a tendinței de a apărea 
în fața oamenilor ca un „superior" 
care le vorbește de la distanță, a to
nului de comandă pe care-1 mai fo
losesc unii. E necesar oare să mai 
adaug care din cele două comporta
mente dă autoritate activistului, îi 
înlesnește îndeplinirea misiunii pe 
care o are — de a-i ajuta pe oameni 
să înțeleagă, să-și însușească și să 
aplice sarcinile de partid 7

In acest sens, o calitate mai înaltă 
a muncii de partid impune să evităm 
limitările artificiale, îngustimile, in
terpretarea unilaterală „pe felii", a 
atribuțiilor. Nu întotdeauna înțeleg 
unii tovarăși că nu te poți ocupa cu 
suficientă eficiență de problemele 
producției, dacă nu ai în vedere și 
asemenea probleme cum sînt condi
țiile de viață, de folosire instructivă 
a timpului liber, preocuparea pentru 
rezolvarea nevoilor oamenilor mun
cii ; am învățat din viață că, uneori, 
acționîndu-se bine asupra unora din 
aceste aspecte se rezolvă un șir de 
alte probleme. în același timp este 
de dorit ca activiștii să cunoască mai 
bine și problemele de ordin personal 
ale oamenilor — relațiile din familie, 
modul cum sînt educați copiii, ra
portul familie-școală, probleme ale 
conviețuirii omului cu vecinii lui din 
cartier, din bloc — astfel îneît acti
vistul ca prieten sau, cum spuneam 
mai îriainte, ca un confident să poată 
da un sfat judicios, la vreme. Cite 
situații neplăcute nu s-ar fi putut 
evita din cele pe care le știm din ex
periență proprie, dacă activistul de 
partid și-ar fi spus din vreme sfatul 
intr-o problemă de familie, de edu
care a copiilor, de întrajutorare între 
oameni ! Se înțelege, pentru ca să-și 
poată cuceri o asemenea autoritate 
morală, să poată să intervină în ase
menea ipostaze, el însuși trebuie 
să apară în fața celor care-1 cunosc

sau nu-1 cunosc ca un model dc 
conduită etică.

— De curind a fost adus în discuția 
activului de partid al comitetului 
județean și un aspect care. într-un 
fel, se referă tot la calitatea muncii 
Cu oamenii. S-a pus problema : de 
ce, prin audiențe sau scrisori, oame
nii se adresează cu preferință mai 
mult către unele cadre de conducere, 
în timp ce pe altele parcă le ocolesc?

— Este firesc ca cetățenii să aibă 
asemenea preferințe, să se adreseze 
cu problemele lor către acei tovarăși 
pe care ii cunosc sau despre- care au 
aflat că dovedesc solicitudine, recep
tivitate, cadre de la care primesc un 
răspuns clar, sincer, fără echivoc. 
Problema s-a pus în adunarea ac
tivului de partid nu doar spre a fi 
amintită în treacăt, ci pentru a atra
ge atenția cadrelor de conducere că 
nu poate fi vorba de ridicarea cali
tății muncii cu oamenii fără să-și 
reconsidere în spirit autocritic pro
pria activitate, ridieînd-o la nivelul 
exigențelor actuale. Rigiditatea, abu
zul măsurilor administrative, și — 
de ce n-am zice ? — aroganța unora 
îndepărtează oamenii, nu-i fac cola
boratori apropiați la îndeplinirea 
sarcinilor.

Ne propunem ca asemenea aspec
te, ca și altele la care m-am referit 
mai înainte, legate de stilul muncii 
noastre cu oamenii, să revină mai 
frecvent decît pină acum in dezba
terea organizației de partid a apara
tului comitetului județean, ca o ce
rință principală a „educării educa
torilor". în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rind ca importanță, se cuvine sub
liniat că pentru îmbunătățirea cali
tății muncii cu oamenii trebuie îm
bunătățită continuu și calitatea pre
gătirii activistului — înțelegind prin 
aceasta și pregătirea politico-ideolo- 
gică, și pregătirea tehnico-științifică, 
profesională, și dobîndirea unui grad 
mai înalt de cultură, îmbogățirea 
vieții spirituale.

...Nu este deloc o sarcină simplă 
pentru comitetul județean de partid 
să asigure dublarea, în 1980, a valo
rii producției industriale a Argeșului, 
față de cea din 1975. Dar se poate 
exprima convingerea că această sar
cină va fi îndeplinită cu succes, a- 
vînd în vedere străduințele ce se 
depun pentru îmbunătățirea muncii 
de partid în rîndul oamenilor — cei 
ce înalță și vor stăpîni cetățile de 
vîrf ale tehnicii.

Constantin MORARU 
Gheorghe CÎRSTEA

Prima tragere LOTO-2 a anului
Duminică, 15 ianuarie 1978, va 

avea loc prima tragere LOTO-2 
a acestui an. La tragerile LOTO- 
2 se pot cîștiga autoturisme „Da
cia 1300", precum și premii în 
bani de valoare fixă și variabilă.

Cîștigurile se atribuie pe 6 
categorii. Se pot obține ciștiguri 
și pentru 2 numere din cele 4 
ale uneia dintre extrageri, ca și

pentru 3 numere din totalul ce
lor 12 extrase.

Participarea se face pe bilete 
de 10 lei varianta simplă, achi
tată integral sau la valoare de 
un sfert. Indiferent de cota ju
cată, toate biletele au drept de 
participare la cele 3 extrageri.

Vînzarea biletelor pînă sîm- 
bătă, 14 ianuarie 1978.

cinema
• Diamantele negre : PATRIA — 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Dantelâreasa : SALA PALATU
LUI — 17; 20.
• Aventurile maimuței Nuky : 
CAPITOL — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Mateiaș gîscarul : TIMPURI 
NOI — 11,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
FAVORIT — 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15: 20,30.
• Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Evadați din viitor : SCALA —
8 45; 11: 13,30; 15,45; 18,15; 20.45
BUCUREȘTI — 9.15; 11.30: 13,45; 
16; 18,15: 20.30, MODERN — 9: 
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11,30; 
13,30: 15,30, Misterul lui Herodot — 
18; 20 : DOINA.
• Mark polițistul : VICTORIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• împușcături sub clar de lună :
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,15.
• Condurul și trandafirul : FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,15,
EFORIE — 9: 12; 15.30; 19, FLA
MURA — 11,30; 15,45; 19, SALA
PALATULUI — 11.

Sărbătoarea sălbatică : FLA
MURA — 9.
• Iarba verde de acasă : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
© Al șaptelea continent : BU- 
ZEȘTI - 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
o Imposibila poveste de dragoste: 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
© Pe aripile vîntului : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17.
• Al 41-lea — 9,45; 11,45, Pinoc
chio — 18,30, Regia John Ford — 
20.30 : CINEMATECA.
© Poruncă întunecată : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Ură : PROGRESUL — 16; 18; 20. 
© Comoara din Iacul de argint : 
BUCEGI — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.15.
e Melodiile Broadwayului : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Marele singuratic : FEREN
TARI — 15,30; 18: 20.
n Cîntecul lebedei : AURORA — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

• Mama : CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, COTROCENI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Regăsire : PACEA — 16; 18; 20.
• Omul liniștit : MUNCA — 
15,45: 19.
• Iama bobocilor : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLACĂRA — 11; 13,30; 16;
18,30; 20,30.
• Fair-play 1 COSMOS •— 16;
18; 20. )
• Melodiile nopții albe : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (sala mică 
a Palatului) : Concert extraordi
nar susținut de Corala „Santa 
Maria" din Venezuela — 19,30.
• Teatrul Național București (sala
mare) : Un fluture pe lampă — 
11, Coana Chirița — 19,30, (sala
mică) : Căsătoria — 10, Romulus 
cel Mare — 15, Acord — 19,30.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Năpasta — 19.
© Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10, Ferma —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 10, Tineri căsătoriți 
caută cameră — 15, Anecdote pro
vinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
10.30, Emigranții — 15,30, Omul — 
continuați să puneți întrebări —
19.30,
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 10,30, Plicul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Barbarii — 10, Patima fără 
sfîrșit — 19,30, (sala Studio) :
Audiență la consul — 15,30, Ca
rambol — 19.
• Teatrul Giulești : Descăpățîna- 
rea — 10, Comedie fără titlu — 
15, Comedie cu olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 11, Cu femeile nu-i de glumit
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bal la 
revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — 10, Sfîrlă năz
drăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; Ileana Sînziana — 10; 12.
• Circul București ; Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 16; 19,30.

Gala(i. Cartierul „Dunârea"

Poate îi prevenit reumatismul?
într-una din zile 

neața cu o ușoară 
nunchi, durere care 
oră, două și de care uitați, 
zile mai tîrziu 
lucru. Durerea este suportabilă, de 
fapt este o ușoară jenă la nivelul 
articulației. încet, încet vă obișnui ți 
și, cu timpul, o înregistrați ca pe un 
fenomen legat de schimbarea vremii, 
în realitate, toate acestea nu sînt 
altceva decît primele semne ale unei 
boli extrem de 
ximativ o sută 
sub numele de 
Dată fiind larga
10 la sută din populația lumii este 
afectată de una sau mai multe din 
bolile reumatismale), Organizația 
Mondială a Sănătății a desemnat a- 
nul 1977 ca „an mondial al reumatis
mului". Manifestările științifice care 
au avut loc în acest cadru, în tot 
cursul anului, au prilejuit stimularea 
și acumularea de noi cunoștințe in 
lumea întreagă în legătură cu preve
nirea și combaterea bolilor reumatis
male. Citeva concluzii ne-au fost îm
părtășite de prof, 
dr. docent VIC
TOR CIOBANU, 
director al Clini
cii medicale din 
spitalul „Grivi- 
ța“, președintele 
Societății române ____ ______

— în ultimele două decenii au sur
venit modificări importante în răs- 
pindirea bolilor reumatismale — și 
anume, a scăzut frecvența reumatis
mului care afectează inima (reuma
tismul poliarticular acut) ca urmare 
a descoperirii cauzei acestei boli (in
fecțiile cu streptococi) și a combaterii 
eficace a acestora prin administrare 
de penicilină. în același timp, odată 
cu prelungirea mediei de viață, popu
lația vîrstnică este tot mai pericli
tată de reumatismul degenerativ (de 
uzură) poliarticular.

Bolile reumatismale afectează arti
culațiile, mușchii, tendoanele, carti- 
lagiile, dar și țesutul celular subcu
tanat, adesea și vasele, nervii, vis
cerele. în general, bolile reumatis
male sînt de două feluri : inflama
torii sau artritele, între care poliar- 
trita reumatoidă sau pollartrita cro
nică evolutivă, reumatismul articular 
acut, spondilita ș.a. (toate fiind infla- 
mații ale articulațiilor) și degenera
tive sau artrozele, de exemplu, poli- 
artrozele, spondilozele, discartrozele, 
guta. în cazul artrozelor, fenomenul 
de degenerescentă este fiziologic, el 
apare la nivelul cartilagiilor, treptat, 
cu vîrsta, numai că simptomele apar 
la unii bolnavi mai devreme, iar la 
alții mult mai tîrziu. De pildă, disc- 
artroza (spondiloza) este foarte frec
ventă după 40 de ani, dar la multe 
persoane aceste modificări anatomice 
se manifestă ca boală abia în mo
mentul cînd au ridicat o greutate mai 
mare, o valiză, ori au făcut o mișcare 
greșită, sub formă de lumbago ori 
lombosciatică ori nevralgie cervico- 
brahială. în momentul cînd sînt su
puse unui efort mai mare, unele din
tre discurile vertebrale ale coloanei 
și ligamentele acestora, care cu timpul 
și-au pierjdut din rezistență și suplețe 
și au devenit fragile, cedează (în 
special ultimele vertebre lombare și 
cervicale, zone de maximă solicitare, 
mobilitate și vulnerabilitate). Așa se 
explică apariția durerii ascuțite din 
regiunea șalelor sau cefei.

— Ce factori pot favoriza apariția 
sau declanșarea unei boli reumatis
male ?

— Factorii sînt foarte diferiți. De 
pildă, guta (vechea podagră) are 
drept cauză excesul de acid uric, care 
formează depozite de cristale — 
urați — în țesuturi și articulații ; a- 
ceastă hiperuricemie este urmarea 
unei alimentații neraționale, și anu
me consumul excesiv de carne. In-

vă treziți dimi- 
durere la ge- 

dispare după o 
Cîteva 

se întîmplă același

răspîndite, cu apro- 
de forme, cunoscute 
boli reumatismale, 
lor răspindire (circa

fecțiile pot și ele genera manifestări 
reumatismale inflamatorii, în special 
infecțiile faringiene cu streptococi, 
frecvent întilnite la copii și care pot 
duce uneori la îmbolnăviri cardiace 
definitive. Se recomandă, deci, trata
rea tuturor infecțiilor : amigdaliene, 
dentare, sinuzitale, prostatice, intes
tinale. toate avind un potențial reu- 
matogen. în ceea ce privește artroze
le. cauzele sînt complexe : sedentaris
mul, obezitatea (prin supraîncărcarea 
articulațiilor), tulburările endocrine 
(de exemplu, menopauza), traumatis
mele etc.

— Cum pot fi prevenite bolile reu
matismale ?

— în primul rînd, prin menținerea 
unui tonus muscular bun, a suplețe 
artro-ligamentare, 
culațiilor și, în general, 
gului organism prin 
zică și sport, începind din oopilărie 
și pînă la virstele cele mai înaintate. 
Mișcarea și sportul practicate zilnic 
reprezintă principalul factor de pro
tecție a cartilagiilor, In special pen
tru prevenirea uzurii, care începe să 

se manifeste mai 
accentuat la vir
atele a doua și a 
treia. Se știe, de 
pildă, că spondi
loza (mai ales 
cea lombară), una 
din cele mai 

reumatismale, este 
greutate 
(de statul 

ori de

respectiv a arti- 
a între- 

cultură fi-

OMUL Șl VIÂȚĂ

de
<

reumatologie. răspîndite boli 
favorizată de 
de ortostatism 
lung in picioare) 
rite poziții defectuoase de repaus 
ori de lucru și că exercițiile fizice și 
sportul contribuie în mare măsură 
atît la prevenirea, Cit și la amelio
rarea ei, 
clanșat.

Pentru 
lombară 
mandă o _______ _____  .
poziției eforturilor fizice. Este cunos
cut că eforturile prin aplecare înain
te (spălatul rufelor, de exemplu) 
sau ridicarea unor greutăți din pozi
ția aplecat înainte, chiar și ridicarea 
unei valize, pot declanșa o criză 
dureroasă. Deci, trebuie să învățăm 
să „ridicăm igienic", in special după 
vîrsta de 40 de ani și mai ales cind 
sîntem mai expuși din cauza unei 
spondiloze. Există o anumită tehnică 
de ridicare a greutăților, fără a încăr
ca patologic discurile coloanei verte
brale. In esență, este vorba de a pro
ceda ca și halterofilii, de a ridica 
aplecindu-ne prin îndoirea genunchi
lor (și nu a spatelui) pînă jos, spre 
greutatea pe care vrem să o ridicăm.

— Ce rol atribuiți medicației în 
tratamentul bolilor reumatismale ?

— Dacă in formele reumatismului 
inflamatoriu, mai ales acut și reuma- 
toid, medicația are un rol hotăritor, 
în tratamentul reumatismelor cronice 
de uzură, pe primul plan se află mă
surile de igienă, practicarea mișcării, 
a exercițiilor fizice, a gimnasticii 
medicale, a procedurilor fizicale și de 
recuperare. Numeroși pacienți s-au 
convins că asemenea măsuri — pro
cedurile fizice — sînt de multe ori mai 
eficace decît un tratament medica
mentos. în bolile reumatismale cro
nice și de uzură (artroze, spondiloze), 
fondul tratamentului se bazează pe 
cura balneară, cultură fizică zilnică, 
viață igienică, odihnă activă. Trata
mentul balnear se repetă ani de zile 
și se recomandă în toate sezoanele, 
deoarece în tot timpul anului func
ționează rețeaua de mijloace fizice și 
proceduri calde din stațiuni. Trata
mentele prescrise de medicii balneo- 
logi din stațiuni, odihna activă, spor 
turtle practicate aici contribuie atl 
la ameliorarea bolilor reumatismale, 
cît și la creșterea aptitudinilor pen
tru

excesivă, 
înde- 
dife-

în

fl 
la

cazul cînd boala s-a de

evita o criză dureroasă 
un spondilozic, se reco- 

anumită igienă a dozării și

efort fizic, psihic și profesional. 
Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Ceea ce trebuia 
schimbat...

— A fost o eroare ; numai din greșeală 
subsemnatul am declarat la miliție că mă 
numesc Alexandru Tomeci, și nu Gheorghe 
Tomeci, așa cum mă cheamă in realitate...

într-una din zile, la sesizarea lui Vasile 
Olteanu, lăcătuș de revizie in stația 
București-Basarab, organele de miliție 
au surprins un individ care încerca să dis
pară in mulțime ducind cu el unele bunuri 
furate de la călători. întrebat asupra pro
venienței acestora, tînărul a recunoscut 
atit faptele săvirșite, cît și intențiile pe 
care le avea în legătură cu ele : vinzarea 
lor drept „chilipiruri". A mărturisit din 
proprie inițiativă și că are 35 de ani, și că 
nu. lucrează nicăieri, și că, de fapt, el nu ar 
avea ce căuta in București, fiind de fel din 
comuna Ogrezeni, județul Ilfov. Un singur 
lucru a încercat să-1 treacă sub tăcere : 
adevăratul său nume. Pretextînd pierderea 
buletinului de identitate, parazitul infrac
tor a declarat că-1 cheamă Alexandru 
Tomeci și nu Gheorghe Tomeci — cum se 
numește în realitate. De ce ? Pentru că sub 
numele fictiv nu se afla înscris nici un 
cazier judiciar, în vreme ce sub adevăratul 
său nume exista deja unul, în care erau 
înscrise două condamnări penale. Și cum 
de ultima fusese grațiat cu condiția să nu 
mai săvirșească alte infracțiuni...

Firește, stratagema numelui fals a eșuat. 
Pentru faptele de mai sus a urmat o a treia 
condamnare : doi ani și șase luni închisoa
re. în plus, a fost obligat să execute si 
restul pedepsei de care fusese absolvit. 
Dovadă că nu numele era ceea ce trebuia 
schimbat, ci atitudinea sa în fața vieții.

Și sa mai crezi 
în „nenoroc"!

Recent, asistența aflată in una din sălile 
de judecată ale Judecătoriei sectorului 7 a 
luat cunoștință de „nenorocul" care a ur
mărit-o pe tînăra Leontina T. — domici
liată in Tg. Jiu, cartierul 9 Mai. Pe scurt, 
aceasta a povestit instanței următoarele : 
in urmă cu aproape un an l-a cunoscut in 
orașul ei natal pe numitul „Gigi" din 
București, aflat acolo în delegație. Pe loc, 
au hotărît să se căsătorească. Dar nu s-au 
căsătorit. Au trăit în concubinaj. După 
care iar au hotărît ceva : să se mute îm
preună în București. Dar, nefiind căsătoriți, 
ea a rămas tot în Tg. Jiu. După care ea nu 
a uitat de el — fiind însărcinată ; dar el 
a uitat de ea — zicind că nu e tatăl copilu
lui ce urmează să se nască. Motiv pentru 
care azi. cind copilul are deja cîteva luni, 
ea se vede „nevoită" să se adreseze instan
ței, cerînd ca aceasta să stabilească cum că 
numitul „Gigi" e tatăl copilului. Inclusiv 
obligațiile materiale și morale ce decurg 
pentru acesta din faptul paternității...

Nu vom intra în amănunte. După ce i-a 
arătat că, de fapt, „nenorocul" și l-a făcut 
ea însăși, prin atitudinea ușuratică adop
tată in felul in care trebuie înțeleasă înte
meierea unei familii, instanța a dispus 
judecarea cererii și administrarea de probe. 
Numai că și de data aceasta pe Leontina 
T. a urmărit-o „nenorocul". Fără a lăsa loc 
nici unui dubiu, expertiza medico-legală a 
stabilit cu certitudine că numitul „Gigi" — 
adus de Leontina T. în fața instanței — nu 
este tată! copilului. Situație in care, după 
ce a mai cerut o expertiză medico-legală

— cu același rezultat — Leontina T. a con
chis filozofic :

— Atunci n-o fi el tatăl copilului, ono
rată instanță ; o fi celălalt prieten al meu, 
cu care, tot așa, am vrut să mă căsătoresc...

Șl să mai crezi in „nenoroc" 1

Părinții 
cu promisiunile; 

minorul 
cu infracțiunile?!
— Onorată instanță, lăsați-1 în grija 

noastră și n-o să se mai repete, vă garan
tăm.

Judecătoria sectorului 2, completul I pe
nal. In fața instanței : Costică Dobre — în 
vîrstă de 17 ani — autorul unor grave fapte 
antisociale : tîlhărie și huliganism. Alături 
de el — părinții : Maria și Dumitru Dobre. 
Avind cuvintul, aceștia roagă instanța să 
nu-1 sancționeze pe fiul lor, să-1 lase sub 
supravegherea părintească ; dacă pină 
acum nu au știut ce să facă pentru ca bă
iatul să devină om în rîndul lumii, acum 
știu...

Firește, președintele completului a ascul
tat cu atenție vorbele părinților, regretul 
încercat de ei în fața faptelor reprobabile 
ale fiului, cît și dorința de a-1 ajuta ei 
înșiși să se îndrepte. Numai că, la sfîrșit, 
în loc să se decidă pentru încredințarea 
minorului supravegherii părintești, acesta 
a aminat pronunțarea :

— Vă mai amintiți pentru a cîta oară 
cereți să vi se încredințeze copilul pentru 
reeducare ?

întrebare în fața căreia cei doi părinți au 
fost subit cuprinși de amnezie. De ce ? 
Pentru că fiul lor nu se afla nici la prima, 
nici la a doua și nici la a... 30-a faptă de 
acest fel, ci... la a 32-a ! Iar pînă acum pă
rinții promiseseră mereu și mereu că, dacă 
li se va lăsa copilul în grijă, vor face tot 
posibilul ca acesta să se îndrepte...

E limpede că singura în drept să se pro
nunțe asupra acestora rămîne instanța. 
Dar dacă doreau să-și ajute cu adevărat 
copilul, oare de ce Maria și Dumitru Dobre 
n-au făcut-o pină acum ?!

Cînd hoțul striga: 
„Prindeți hoțul"...

— Vedeți, s-a umblat la ușă. S-a umblat 
la ușă șl la fereastră. Aseară, cînd am în
cuiat, nu așa am lăsat lucrurile, în ma
gazie...

Cu cîtva timp în urmă, la cererea lui 
I. C., magaziner la întreprinderea „Mar
mura" din București, conducerea unității a 
sesizat organele de miliție, solicitînd să 
întreprindă cercetări penale în legătură cu 
„spargerea" săvîrșită la magazia gestionată 
de acesta. Lucru pe care organele de mili
ție l-au făcut imediat. Numai că, surprinză
tor, concluziile au fost altele decît cele ale 
gestionarului: „Nu sînt urme de violare". 
Deși, după părerea lui I. C„ spargerea era 
„evidentă", deși acesta iși trîmbița mereu 
„vigilența"...

Iată că, peste cîteva săptămîni, la cererea 
aceluiași I. C., — și în fața acelorași urme 
„evidente" — unitatea a trebuit să cheme 
din nou organele de miliție. Și acestea au 
conchis din nou la fel de laconic : „Nu sînt 
urme de violare". Concluzii cți care, din

nou, gestionarul nu a vrut In ruptul capului 
să fie de acord.

De data aceasta, nici organele de miliție 
nu au fost de acord cu „vigilența" repetată 
a lui I. C. : au cerut conducerii unității să 
dispună un inventar al gestiunii. Ocazie cu 
care s-a aflat : după ce că a delapidat 
anumite bunuri, gestionarul se făcea luntre 
și punte să acopere lipsa simulînd sparge
rile amintite. Motiv întemeiat de a fi tri
mis in fața instanței și condamnat la 
închisoare.

Din caietul 
grefierului

„...altă ceartă s-a iscat din faptul că soțul 
meu a vrut s-o botezăm pe fetiță Ioana, 
iar eu cu mama, cu tata, cu sora mea și 
cu tanti P. am vrut să-i spunem Carmencita 
— Cerasella — Giovana — subsemnata 
nefiind de acord că aceste nume nu se po
trivesc cu numele nostru de familie — 
Ghiță, n.n. — așa cum a susținut soțul meu.

(Tribunalul Capitalei, fragment din 
susținerea reclamantei Ioana Ghiță...)

„Hotărirea primei instanțe este nelegală 
și netemeinică, dintre cele două loturi 
egale, făcute cu ocazia partajării moșteni
rii rămase în urma decesului tatălui nostru, 
instanța in mod vădit i-a acordat surorii 
mele lotul cel mai mare".

(Fragment din motivele de recurs ale 
Iui Victor M„ Tribunalul Capitalei, 
Secția a III-a civilă).

Tltus ANDREI
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zațiile din cele două țări, in scopul realizării unor 
acțiuni comune pe terțe piețe, in special in dome
niile energetic, metalurgic, siderurgic, chimic și 
petrochimic, materialelor de construcții, alimentar; 
lărgirea schimbului de informații privind formele 
și acțiunile de cooperare industrială, cit și trans
ferul de tehnologii noi ; continuarea organizării 
de reuniuni de experți care să examineze și să 
identifice posibilitățile unor forme noi de coope
rare industrială.

Manil'estind, totodată, interes pentru încheierea 
unui acord de navigație fluvială pe Dunăre, iși 
exprimă dorința de a se continua cit mai curînd 
tratativele in acest scop.

Subliniind importanța pe care relațiile culturale 
o au pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere 
între cele două popoare, reafirmă hotărîrea lor de 
a extinde și mai mult schimburile culturale și 
științifice pe baza Acordului guvernamental de 
colaborare culturală și științifică din 1973. Au 
convenit să fie finalizate, cit mai curînd, negocie
rile pentru un nou program bianual.

Cele două părți intenționează ca in cursul anu
lui 1978 să deschidă, pe bază de reciprocitate, bi
blioteci la București și Miinchen, în conformitate 
cu înțelegerea din 1973.

Considerînd că schimburile directe dintre insti
tuțiile de invățămint, cultură, artă și știință re
prezintă o formă importantă a colaborării cultu
rale și științifice, vor continua să încurajeze și să sprijine aceste schimburi.

Avind in vedere rolul important pe care ii are 
educarea tinerei generații în spiritul respectului 
și înțelegerii reciproce, sprijină, folosind toate 
posibilitățile, eforturile îndreptate spre îmbu
nătățirea prezentării reciproce a celor două țări 
în manualele școlare.

în scopul de a încuraja contribuția tinerei ge
nerații la dezvoltarea relațiilor de prietenie între 
cele două popoare, au convenit să lărgească și sâ 
diversifice schimburile și colaborarea pe linie de 
tineret intre cele două țări.

Exprimind voința lor de a adinei, in continuare, 
<• laborarea în domeniul științei și tehnicii și sub
liniind efectele pozitive ale Acordului guverna
mental privind colaborarea în cercetarea științifi
că și dezvoltarea tehnologică și ale activității Co
misiei mixte tehnico-științifice, au convenit să 
intensifice activitatea acestei comisii și realizarea 
hotăririlor sale.

Reafirmă intenția lor de a continua să facili
teze contactele și călătoriile, inclusiv între rude, 
intre cetățenii celor două țări. Sint de acord ca

probleme umanitare în domeniul reunirii fami
liilor și căsătoriilor dintre cetățeni din cele două 
țări să fie tratate în continuare cu bunăvoință 
pe baza intențiilor reafirmate în documente bi
laterale și internaționale.

Vor continua eforturile pentru lărgirea cadrului 
juridic al relațiilor bilaterale.

Examinind situația internațională, reafirmă ho- 
tărirea lor de a acționa in continuare pentru în
tărirea păcii și securității internaționale și pentru 
promovarea colaborării in Europa și in lume. Iși 
exprimă convingerea că procesul de destindere 
trebuie continuat și declară hotărîrea celor două 
țări de a-și aduce întreaga contribuție la solutio
narea problemelor care confruntă astăzi omenirea, 
la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Evidențiind marea importanță a reuniunii de 
la Belgrad, consideră această reuniune ca un pas 
important în procesul de edificare a securității și 
cooperării în Europa și așteaptă de la aceasta noi 
impulsuri in aplicarea integrală a Actului final 
al Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, care constituie un tot unitar. Reafirmă 
voința lor de a-și aduce întreaga contribuție pen
tru ca reuniunea de la Belgrad să ducă la pro
grese în aplicarea integrală a tuturor prevederi
lor Actului final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pentru continuarea pro
cesului multilateral inițiat de Conferința de la 
Helsinki.

Au fost de acord că dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate între țările din Balcani va con
tribui Ia colaborarea, securitatea și destinderea in 
Europa.

Cele două părți apreciază importanța Acordului 
cvadripartit din 3 septembrie 1971 și se pronunță 
pentru respectarea strictă și aplicarea integrală 
a acestui acord.

Sini de acord asupra necesității rezolvării pro
blemei cipriote pe cale pașnică, prin negocieri 
intre ciprioții înșiși, pe baza asigurării indepen
denței, suveranității și integrității teritoriale a 
Republicii Cipru, a creării condițiilor pentru con
viețuirea pașnică a celor două comunități.

Cele..................... '
vedere 
pi at și 
turilor 
nică, prin _ .........____ .....
zonă, in conformitate cu interesele și drepturile 
legitime ale tuturor țărilor și popoarelor din 
această regiune, inclusiv ale poporului palestinian, 
ale păcii și securității internaționale.

Republica Socialistă România și Republica Fe
derală Germania se pronunță ferm pentru solu-

două părți și-au exprimat punctele lor de 
cu privire la situația din Orientul Apro- 
au subliniat necesitatea intensificării efor- 
pentru soluționarea globală, pe cale paș- 

negocieri, a conflictului din această

ționarea tuturor conflictelor dintre state pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru excluderea din viața 
internațională a forței și amenințării cu folosirea 
forței și subliniază necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor pentru înlăturarea focare
lor de conflict care amenință pacea in diverse 
regiuni ale lumii.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de cursa înar
mărilor, cele două părți se pronunță pentru mă
suri efective de dezarmare, inclusiv de dezarmare 
nucleară, sub control internațional eficient.

Acordînd o importanță deosebită sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U, consacrată 
dezarmării, subliniază necesitatea ca ea să adopte 
un program de măsuri care să constituie un pas 
efectiv pe calea rezolvării acestei probleme car
dinale a lumii contemporane.

Cele două părți vor acționa in continuare cu 
fermitate pentru reducerea și eliminarea decala
jului în dezvoltarea economică dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele dezvoltate, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice internaționale 
juste și echitabile, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor popoarelor și, in primul rind, 
al celor rămase în urmă, să creeze condiții pen
tru o dezvoltare mai echilibrată și fermă a între
gii economii mondiale, să înlesnească accesul larg 
al tuturor popoarelor la cuceririle civilizației 
moderne, științei și tehnicii avansate.

Ambele părți exprimă convingerea lor că Na
țiunile Unite reprezintă un lor important pentru 
o colaborare largă dintre state și se pronunță 
pentru creșterea rolului Națiunilor Unite în men
ținerea și consolidarea păcii și securității inter
naționale, in dezvoltarea cooperării dintre toate 
națiunile și în promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre state.

Se pronunță pentru intensificarea colaborării 
internaționale, în vederea elaborării unor 
eficiente, pentru garantarea securității 
civile, inclusiv prevenirea și combaterea 
riei aeriene și a luării de ostatici.

Subliniind buna colaborare a ambelor . 
O.N.U. și în alte organizații și conferințe inter
naționale, sînt de acord să întărească această co
laborare și să o dezvolte.

Republica Socialistă România și Republica Fe
derală Germania sînt convinse că rezolvarea pro
blemelor numeroase și complexe cu care este 
confruntată omenirea impune participarea activă, 
pe bază de deplină egalitate In drepturi, a tutu
ror statelor la viața internațională.

Ieri In țară: Vremea a fost rece mai 
ales in jumătatea de nord a țării. Cerul 
a fost variabil, cu innorări mai accen
tuate în regiunile din estul țârii. Au 
căzut ninsori locale în estul Transil
vaniei, cea mal mare parte a Moldo
vei, și in zonele de munte. Vintul a 
suflat slab pînâ la moderat, cu inten
sificări locale în Dobrogea și în zona 
de munte, cu viteze pînă la 55 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 a fost 
cuprinsă Intre minus 9 grade la Miercu
rea Ciuc, Tirgu Secuiesc și Sfîntu 
Gheorghe Deltă șl plus 3 grade la Dro- 
beta-Turnu Severin. In București : 
Vremea a fost relativ rece. Cerul a 
fost variabil mai mult senin diminea
ța. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura la ora 14 era de plus 2 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 ianuarie. In țară : Vreme fn 
general frumoasă. Cerul va fl variabil, 
mai mult senin în sud-vestul tării. 
Izolat in nordul țării ninsori slabe. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tempera
tura va crește ușor îndeosebi în cea 
de a doua parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 12 și 
minus 2 grade, izolat mai coborîte în 
primele nopți, iar maximele între mi
nus 3 și plus 4 grade. Ceață locală mai 
ales dimineața și seara, In București : 
Vreme în genera! frumoasă. Cerul va 
fi variabil mai mult senin. Vînt în ge
neral slab. Temperatura în creștere 
ușoară. Dimineața ceață slabă.

Renumită pentru iz
voarele sale cu ape 
termale și atermale, 
care acționează în 
mod spectaculos în a- 
fecțiunile tubului di
gestiv, hepato-biliare, 
renale, căilor urinare 
și ale aparatului loco
motor, în bolile de- 
nutriție și metabolism 
etc., Stațiunea Călimă- 
nești-Căciulata oferă, 
în această perioadă, 
posibilitatea efectuării 
unei cure balneare e- 
flcace.

O bază de tratament 
ultramodernă insta
lată în noile hoteluri 
construite pe malul 
Oltului, într-o zonă 
deosebit de pitorească, 
asigură, prin întreaga 
sa dotare, belor veniți 
în stațiune. trata
mentul medical de 
specialitate.

In această perioadă 
se beneficiază de pre
țuri avantajoase la 
cazare și masă. Pen
tru transportul pe ca

lea ferată se acordă o 
reducere a tarifului de 
50 la sută.

Informații, rețineri 
și procurări de bilete

prin oficiile județene 
de turism și I.T.H.ft. 
București.

în fotografie : ho
telul „Căciulata".
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HANDBAL Azi, în campionatul feminin TENIS

Semnată

măsuri 
aviației 
piraie-

țări la

la București, la 1 ianuarie 1978.

Încheierea
CONVORBIRILOR 

OFICIALE

național fe- 
programate

Astăzi, în campionatul
minin de handbal sînt __ _______
meciurile celei de-a doua etape. In 
Sala 
avea 
trei

sporturilor de la Floreasca vor 
loc, cu începere de la ora 18,30, 
întîlniri, după cum urmează:

BOB „Cupa
pista de la Igls (Austria) s-auPe .

disputat întrecerile competiției inter
naționale de bob — 4 persoane, 
contînd pentru „Cupa Națiunilor". La 
această competiție, în care fiecare 
țară a fost reprezentată de mai mul
te echipaje, victoria a revenit se
lecționatei R.D. Germane, cu 63 de 
puncte. Locurile următoare au fost 
ocupate de R.F. Germania — 62 
puncte, Austria — 57 puncte, Româ
nia — 21 puncte, Suedia — 20 punc-

Timișoara; Con-
Constanța și

Rapid-Constructorul 
fecția-Hidrotehnica _____ ,
I.E.F.S.-Progresul. Iată întîlnirile din 
țară: Universitatea Cluj-Napoca- 
Unîverșitatea București; Universita
tea Timișoara-Mureșul Tg. Mureș.

Națiunilor"
te, Anglia — 11 puncte, Franța — 8 
puncte, Cehoslovacia — 6 puncte și 
Italia — 3 puncte.

Proba de 4 a fost cîștigată de echi
pajul R.D. Germane I, care in cele 
patru manșe a realizat timpul total 
de 3’41 ”38/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele R.F. Germania 
I — 3’41”54/100 și Austriei I — 3’41” 
59/100. Primul echipaj al României, 
pilotat de Dragoș Panaitescu, a rea
lizat timpul de 3’44”21/100.

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)

„Turneul campionilor3
Competiția internațională de tenis 

„Turneul campionilor", a programat 
la „Madison Square Garden" din 
New York, ultimele meciuri ale pre
liminariilor. Americanul Jimmy Con
nors l-a învins cu 6—2, 6—3 pe spa
niolul Manuel Oranțes, iar mexica
nul Raul Ramirez 
6—4 partida cu 
(S.U.A.). Nu s-au 
Guillermo Vilas 
Dibbs (S.U.A.) șl 
dia) Brian Gottfried 
rece atit Vllas cit și Borg sînt su
ferinzi. în semifinalele turneului, în 
cazul că cei doi jucători se vor re
stabili, se vor disputa următoarele 
partide: Vilas-Borg șl Gottfried-
Connors. Organizatorii au hotărît în 
situația că Borg și Vilas nu vor pu
tea totuși participa la meciurile se
mifinale, șă fie înlocuiți cu Ramirez 
și, respectiv, Orantes.

a cîștigat cu 6—4, 
Roscoe Tanner 

disputat întîlnirile 
(Argentina)-Eddie 

Bjorn Borg (Sue- 
’ (S.U.A.), deoa-

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român. Manea Mănescu, 
cancelarul federal al Republicii Fe
derale Germania, Helmut Schmidt, a 
efectuat o vizită oficială în România, 
în perioada 6—7 ianuarie 1978.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe cancelarlil federal al' Republl- r 
cii Federale- Germania, Helmut 
Scfrrnidt, cu care 'a avut' convbrbirî 
oficiale. La convorbiri a luat parte 
primul ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu.

Au asistat, din partea Republicii 
Socialiste România : Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Vasile Pungan, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii,

Ion Morega, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bonn, alte per
soane oficiale.

Din partea Republicii Federale 
Germania : Gunther van Well, secre
tair de stat al Ministerului de Exter
ne, Martin Griiner, secretar de stat 
parlamentar în Ministerul Federal al 
Economiei, Richard Balken, ambasa
dorul R. F. Germania la București, 
Armfn Griinewald, adjunct al purtă
torului de cuvînt al guvernului fede
ral; Jufgen RuhfuS, director ministe
rial la cancelaria federală.

Convorbirile și intrevederile, des
fășurate într-o atmosferă de cordia
litate, înțelegere și respect reciproc, 
au fost consacrate unui larg schimb 
de vederi cu privire la stadiul actual 
al relațiilor bilaterale, precum și la 
unele probleme internaționale ac
tuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul federal, Helmut Schmidt,

a,u semnat Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Federale Germania.

Ambele părți și-au exprimat satis
facția fată de rezultatele întîlnirii și 
convorbirilor purtate și au apreciat 
că acestea constituie un nou și im
portant moment în dezvoltarea rela
țiilor prietenești, în lărgirea colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania, în interesul celor două țări 
șf popoare, al colaborării și păcii In 
Europa și în lume.

Cancelarul federal al Republicii 
Federale Germania, Helmut Schmidt, 
a invitat pe primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, să facă o vizită 
oficială în Republica Federală Ger
mania.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

București, 7 ianuarie 1978.

mixte, la extinderea cooperării ro
mâno—vest-germane pe terte piețe.

Șeful statului român și cancelarul 
federal și-au exprimat deosebita sa
tisfacție fată de caracterul fructuos 
al vizitei, al convorbirilor avute, 
apreciind că ele deschid noi perspec
tive dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări. A fost manifestată convin
gerea că. pe baza celor convenite, se 
va realiza o conlucrare tot mai largă 
între România și R. F. Germania, 
atit pe tărîm bilateral, cît și în do
meniul vieții internaționale, în folo
sul ambelor popoare, al cauzei secu
rității. păcii și cooperării în Europa 
și pe plan mondial.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul Helmut Schmidt au rele
vat necesitatea continuării dialogului 
româno—vest-german la nivel înalt, 
subliniind importanta lui pentru ex
tinderea bunelor raporturi dintre 
cele două țări și popoare, pentru in
staurarea unui climat de încredere, 
destindere și 
tul nostru și

colaborare pe continen- 
în întreaga lume.

A

I ÎTE Rî RI

Plecarea din Capitală
încheindu-și 

prinsă in țara 
președintelui 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a primului ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu, cancela
rul Republicii Federale Germania, 
Helmut Schmidt, cu soția, Hannelo
re Schmidt, a părăsit, simbătă la a- 
miază. Bucureștiul.

Oaspetele a fost însoțit de GUnther 
van Well, secretar dc stat al Ministe
rului de Externe, Martin Griiner, 
secretar de stat parlamentar în Mi
nisterul Federal al Economiei, de alte 
persoane oficiale, de consilieri șl 1 
experți.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia ple-

vizita oficială între- 
noastră, la invitația 

Republicii Socialiste
cării, cancelarul federal a fost con
dus 
lui 
cu 
ghe 
vernului, George 
Avram, Traian Dudaș, 
rescu, miniștri, Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președinte
lui republicii, de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Ion Morega, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bonn, și Richard Balken. am
basadorul Republicii Federale Ger
mania la București.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Federale Germania și 
Republicii Socialiste România,. O 
gardă militară a prezentat onorul.

(Agerpres)

de primul ministru al guvernu- 
român, tovarășul Manea Mănescu, 
soția, Maria Mănescu, Gheor- 
Oprea^ viceprim-ministru al gu- 

Macovescu, loan 
Mihail Flo-

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte,
Părăsind tara dumneavoastră, aș dori să vă exprime din nou satisfacția 

privind desfășurarea și conținutul convorbirilor ce le-am purtat în cele două 
zile.

Sint convins că întîlnirea noastră și rezultatele obținute cu această ocazie 
vor fi un aport esențial pentru adincirea în continuare a relațiilor dintre 
țările noastre.

în numele soției mele, cît și al delegației ce mă însoțește vă mulțumesc 
cordial pentru ospitalitatea oferită.

Al dumneavoastră,

tv
Duminică 8 ianuarie 1978

PROGRAMUL 1

8,00 sportul pentru toți. Gimnastica la 
domiciliu
Tot înainte!
Șoimii patriei
Film serial pentru copii: Cavalerul 
Nigel. Episodul 4
Pentru căminul dumneavoastră9,45

10,00 Viața satului . |
11,45
12,30
13,00
13,05

15,00

16,00

17,15
17,40

Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical. Ora veselă : 
Woody — ciocănitoarea buclucașă 
(desene animate); în vizită la Tea
trul de estradă din Deva. (Sec
vențe muzicale); „100 de zîmbete 
pe secundă"; circ; vedete inter
naționale în prim-plan : Elvis 
Priestley
Anul sportiv 1977 (partea a IV-a). 
Emisiune retrospectivă. în cu
prins : Universiada; campionate
le mondiale de caiac-canoe; tenis 
pe glob; recorduri mondiale la 
atletism și natație; „Trofeul To
mis" la volei masculin; box — 
Carlos Monzon — Rodrigo Valdes; 
campionatele mondiale de halte
re; hipism — derbiul de la Ascot 
și cursa pentru „Premiul Arcul de 
Triumf"; finala campionatului eu
ropean de volei masculin; cam
pionatul mondial de hochei; finala 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin
Povestea filmului muzical; 
mat în... 15 minute ! Arii din 
și operete
Drumuri europene 
Film serial: Linia maritimă
din. (Episodul 20). Regia Roger 
Jenkins 
Muzică 
chestra 
dirijată 
melodii
Șerban,
Giroveanu, 
Edmond Deda,
Redactor Lidia Oprea

șah 
opere

One-

18,35 ușoară contemporană. Or- 
de muzică ușoară a RTV, 
de Sile Dinicu. prezintă 
în primă audiție de Radu 
Temistocle Popa, Aurel 

Vasile V. Vasilache, 
Cezar Marlnovici.

• Aseară, la patinoarul „23 August" 
din Capitală, in derbiul campionatu
lui republican de hochei pe gheată, 
echipa Dinamo a întrecut cu scorul 
de 5—3 (1—2, 0—1, 4—0) formația 
Steaua.
• Cea de-a 16-a partidă a me

ciului dintre marii maeștri Viktor 
Korcinoi și Boris Spasski, care iși 
dispută la Belgrad finala turneului 
candidaților la titlul mondial de șah, 
s-a terminat remiză. Scorul este de 
8.5—7,5 
cinoi.

culin: Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) — 
39”36/100: 1 000 m feminin: Valentina 
Golovenkina (U.R.S.S.) — l’30”78/100; 
1 500 m masculin: Hans van Helden 
(Olanda) — 2’02”92/100; 1 000 m mas
culin: Miel Govaert (Olanda) — 1’21” 
3/100.

• Rezultate din turul trei al cu
pei Angliei la fotbal : Everton — As
ton Villa 4—1 ; Carlisle United -4 
Manchester United 1—1 ; Charlton 
Athletic — Notts County 0—2 ; 
Chelsea — Liverpool 4—2 ; Luton 
Town — Oldham Athletic 1—1.

puncte in favoarea lui Kor-

• In 
neului .......
nis da la Washington, olandeza Betty 
Stove a întrecut-o cu 6—4, 6—1 pe 
Virginia Ruzicl (România). Alte re
zultate: Joanne Russell-Nancy Ri
chey 6—4, 6—3; Martina Navratilova- 
Greer Stevens 6—2, 6—3; Dianne 
Fromholtz-Kathy Nay 7—6, 7—5.

sferturile de finală ale tur- 
internațional feminin de te-

de
Pfronten (R.F. 
pentru „Cupa 

austriecei

• Proba feminină de coborîre, din 
cadrul concursului internațional 
schi, desfășurat la 
Germania), contînd
Mondială", a revenit 
Anne-Marie Moser-Proell, cu timpul 
de 1’19”47/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat Cindy Nelson (S.U.A.) — 
1T9”57/1OO și Doris de Agostini (El
veția) — l’19”71/100.

In urma acestui succes, 
rie Moser-Proell a trecut 
loc în clasamentul „Cupei 
totalizînd 61 de puncte. 
Hanny 
puncte 
veția)

Anne-Ma
pe primul 
Mondiale", 

Urmează
Wenzel (Lichtenstein) cu 53 
și Lise Maria Morerod (El- 
cu 40 puncte.

LA ÎNTREPRINDEREA „METALUL ROȘU11

DIN CLUJ-NAPOCA

Preocupări pentru înnoirea 
și modernizarea producției

La capătul benzilor de fabricație 
a întreprinderii „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca se află în stare de fi
nisaj și ambalare, pentru expediție, 
prima instalație de vopsit sub pre
siune fire, fibre și pale din lină. 
E vorba de o instalație nouă ce 
asigură modernizarea tehnologiei in 
finisajul textil, care pînă acum se 
importa. în curs de execuție este și 
noua instalație de fiert-albit semi
tort de in care valorifică superior 
materia primă indigenă. Instalația 
are avantajul de a funcționa cu cel 
mai scăzut consum de apă pe ki
logramul de materie primă prelu
crata, contribuind și la înlăturarea 
agenților poluanți.

La „Metalul roșu" se materiali
zează sarcina stabilită de documen
tele Conferinței Naționale a parti
dului privind acceJerarea ritmului 
de înnoire și modernizare a pro
ducției. La finele acestui an, jumă
tate din produsele ce se fabrică la 
„Metalul roșu" vor fi noi și moder
nizate. Pe lista noutăților din acest 
an se află în fază de pregătire teh
nologică și lansare în producție o 
instalație de fabricat talpă artificia
lă pentru industria pielăriei șl In-

călțămintei. Este în curs de reali
zare prototipul mașinii de fiert și 
fixat țesături din lină care înainte 
se importa.

Pe planșeta proiectanților se află 
o instalație de apretat covoare, o 
instalație de vopsit prin tennoso- 
lare care mărește de 1 000 ori vi
teza de vopsire față de procedeele 
existente. In pregătire avansată 
pentru modernizare este mașina de 
vopsit sculuri prin imersie, uscăto- 
rul continuu pentru fire în sculuri, 
mașina de finisat superior țesături 
prin policondensare și mașina de 
deprafat pici șlefuite. în cadrul 
întrajutorării dintre unitățile din 
județ, întreprinderea execută patru 
utilaje necesare poligoanelor de 
prefabricate.

După cum ne informa tovarășul 
Sorin Onojescu, 
la atelierul

inginer principal 
de proiectări tehnologii

• A
nală de patinaj viteză de la Inzell. 
Prima zi a concursului a fost domi
nată de patinatorii sovietici și olan
dezi. Rezultate tehnice: 500 m mas-

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal

început competiția internațio-

Olanda,

sale
PROGRAMUL 2

19,00
19,20
19,30
19,50

10,00 Concert educativ
11,45 închiderea programului

Micul ecran pentru cel mici
1001 de seri
Telejurnal 
File de istorie: Ulpia Traiana Sar- 
mizegetusa

20.10 Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Prahova

21.10 Film artistic: „20 000 de leghe sub 
mări". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane. Cu: Kirk 
Douglas, James Mason, Paul Lu
kas, Peter Lorre. Regia Richard 
Fleischer

23.05 Telejurnal

RĂSFOIND PRESA

Biologia moleculară este, fără în
doială, acea ramură recentă a știin
ței, care a cunoscut cea mai mare 
dezvoltare și cel 
de la apariția sa 
cenii in urmă, 
spectaculară decit 
lui pe Lună, sau 
a sute de particule șubatomice 
în acceleratoare 
public ignoră că știința 
rană a avut o contribuție extraordi
nară tocmai în problema structurii 
vieții și în elucidarea legilor 
elementare.

în momentul de față, nu 
este aceea care face obiectul 
de cercetări

mai mare succes, 
cu numai trei de- 
Fiind mai puțin 
aselenizarea omu- 
decît identificarea 

noi 
gigantice, marele 

contempo-

genetice, cu totul altceva, atît în ce 
privește principiul, cit și amploarea 
și rezultatele obținute. Un exemplu 
ne va ajuta să înțelegem acest lucru. 
Prof. Roger Guillemin, biolog ame
rican de origine franceză, distins cu 
Premiul Nobel în 1977, și-a început 
cercetările pe un hormon al creie
rului de proporții infinitezimale (o 
milionime de miligram). Pentru a 
izola acest hormon au fost necesare 
cinci milioane de creiere de oaie și

chidindu-se astfel poluarea cu pe
trol. în fine, se vor putea sintetiza 
astfel toate moleculele de care are 
nevoie organismul : lucru deja ob
ținut în cazul insulinei, indispensa
bilă diabeticilor. Mai mult, inter
venția directă asupra structurii ge
nelor permite să nădăjduim că vom 
reuși să împiedicăm dereglarea di
viziunii celulare și să învingem can
cerul.

Este un lucru extraordinar, dar în

Luni 9 ianuarie 1978
PROGRAMUL 1

16,00
16,05
16.30
19,05
19,20
19.30
19,50
20.30

21,30
22,05
22,25

Telex
Teleșcoală
Emisiune în limba maghiară
La izvoarele cîntecului 
1001 de seri
Telejurnal
Panoramic
Roman foileton: Pagini din 
media umană. Episodul 4 
Emisiune de știință
Cadran mondial
Telejurnal

PROGRAMUL 2

co-

16.30
16,50
17,25
17,40
17.55
18.30
18.55

19,20
19.30
19,50

21,15
21,20

21,40

Douăzeci la masă. (Reportaj TV) 
Cenacluri ale tineretului
Muzică populară
Pentru căminul dumneavoastră 
întîlnire cu satira și umorul 
Bucureștiul necunoscut
Film serial pentru copii: Cuore.
Episodul 23 
1001 de seri
Telejurnal
Seară de balet. Premieră TV: „O- 
thello" de Alexei Maciavariani 
Telex
Actualitatea bucureșteană: Anul 
XII al cincinalului — debut 
în alb și negru. Documentare ar
tistice premiate la festivaluri in
ternaționale: Baladă pentru Hector

celula 
miilor 

efectuate in circa o 
sută de laboratoare din lumea În
treagă, ci legile unei chimii extrem 
de dificile : acea chimie care pă
trunde pină la moleculele constituite 
din sute de atomi. Proteinele, cro
mozomii, genele, acizii aminați, pep- . 
tidele sînt unități de bază din ce in 
ce mai mici din care sînt constituite 
toate substanțele vii. Pentru studie
rea lor, trebuie pătruns tot mai 
adine în microcosmosul celular. Fie
care celulă reprezintă, în ultimă 
instanță, o fantastică uzină, la al 
cărei creier-programator încearcă să 
ajungă biologii. Ei au descoperit a- 
cest super-ordinator în genele pur
tătoare ale caracterelor stabile ale 
speciei. Genetica s-a transformat, 
acum două decenii, din știință a 
transmiterii caracterelor ereditare, 
in știință care studiază pur și simplu 
genele pe plan structural și chimic.

Or, incepînd din 1970 a fost abor
dată o nouă etapă capitală, care 
neliniștește foarte mult un număr 
considerabil de specialiști. Este vor
ba de „manipulațiile genetice", pe 
care oamenii de știință preferă sâ 
le denumească „inginerie genetică", 
adică de posibilitatea de a provoca 
pe cale artificială, in laborator, mo
dificări (mutații) ale caracterelor 
specifice transmisibile.

De fapt, acest lucru se și practi
că, fie prin încrucișări în cazul flo
rilor și animalelor, fie prin iradierea 
semințelor, ceea ce provoacă „mu
tații". însă intervenția în evoluția 
normală este, in cazul manipulațiilor

„LE FIGARO"

O revolufie in biologie: 
ingineria genetică

s-au manipulat 50 tone de fragmente 
de hipotalamus — o glandă minus
culă de la baza creierului — din 
care s-a putut extrage... un mili
gram de hormon. Lucrurile se pe
treceau in 1968, după trei ani de 
muncă neîntreruptă. Or, în prezent 
specialiștii în ingineria genetică au 
ajuns să sintetizeze în numai 2 zile 
5 miligrame din acest hormon, sau 
de cinci ori mai mult, cu ajutorul a 
20 gr. de bacterii ținute in 10 litri 
de substanță de cultură. Cu alte 
cuvinte, un astfel de laborator re
prezintă un potențial formidabil de 
sinteză.

Privite din acest unghi, mutațiile 
par o mină de aur. Pe această cale 
se vor putea obține specii noi de 
bacterii, capabile să fixeze direct 
azotul din aer în pămînt, fără să 
mai fie nevoie de îngrășăminte azo- 
toașe, sau alte specii care vor digera 
hidrocarburile deversate în mare, 11-

același timp extrem de complicat. Șl 
primejdios, afirmă adversarii ma- 
nipulațiilor genetice. Ingineria gene
tică, spun ei, poate fi considerată un 
ucenic vrăjitor care riscă in orice 
moment să lase să scape din labora
torul său toți monștrii unei verita
bile cutii a Pandorei. Este suficien
tă o eprubetă prost spălată și iată 
un microb nociv speciei umane care 
proliferează nemăsurat. Riscăm ast
fel o contaminare fulgerătoare cu o 
maladie infectioasă inexistentă în na
tură și față de care organismul uman 
n-ar avea nici o apărare.

Biologii opun acestei viziuni 
tastrofice, care amintește de

ca-
„răz

boiul microbilor" al vechilor roman
cieri din 1910, propriile lor preocu
pări, care au dus la elaborarea unor 
măsuri concrete, în februarie 1975, 
in timpul unui congres ținut în Ca
lifornia. Laboratoarele în care se

efectuează manipulații genetice 
acelea în care se vor practica 
viitor — deoarece se află în 
strucție 20 de laboratoare în Marea 
Britanie, R.F.G., Elveția, 
Canada, Norvegia, U.R.S.S. și Fran
ța — sînt astfel echipate îneît să 
excludă orice comunicație intempes
tivă eu exteriorul. Pe de altă parte, 
incepînd din 1976, Institutul național 
al sănătății din S.U.A. a publicat un 
ansamblu de reguli de securitate 
acceptat de țările Interesate. Con
gresul Statelor Unite a fost sesizat, 
de asemenea, de această problemă ; 
cele două rapoarte elaborate în acest 
cadru preconizează norme de secu
ritate și mai severe. In Franța au 
fost instituite un comitet și o comi
sie care supraveghează nu atît lu
crările propriu-zise, cit solicitările 
de înființare de laboratoare și unele 
lucrări precise.

Este vorba aici și de o altă pro
blemă esențială : apare limpede că 
un laborator echipat pentru acest 
gen de lucrări nu este ușor de 
construit și nici de pus în func
țiune. Și în această alternativă, nu 
vom ajunge oare într-o bună zi in 
fața unui caz analog cu cel al ener
giei nucleare ? Oare aceste cercetări 
vor trebui să rămînă apanajul cîtor- 
va „mari" care vor dicta propriile 
lor reguli și le vor impune celor 
mai dezavantajați ? Și ce reguli tre
buie stabilite, pe ce baze umane, 
filozofice, morale ?

Manip.ulațiile genetice vor pune 
multe probleme noi. Cu toate aces
tea, specialiștii asigură că pentru 
umanitate avantajele vor fi mult mai 
mari decit toate inconvenientele po
sibile. Pe de altă parte, ele vor de
veni foarte curînd o afacere colo
sală în 6ens comercial : in prezent, 
aproape pretutindeni în lume se so
licită numeroase brevete asupra sin
tezei prin această metodă a unui 
mare număr de substanțe, fără să 
se știe cu siguranță dacă este ea 
posibilă în practică. în consecință, 
acțiunea a fost declanșată și nimic 
nu o mai poate opri. Problema care 
se pune este in ce măsură vom reuși 
s-o canalizăm intr-un sens cit mai 
util umanității.

la rece, concomitent cu înnoirea și 
modernizarea produselor sînt pro
movați; o serie de tehnologii moder
ne, mai productive și economice. 
Printre acestea se numără turnarea 
pieselor din oțeluri inoxidabile va- 
lprificind deșeurile de astfel de 
materiale, forjarea în matrițe, su
darea in mediu protector de argon. 
Se pregătește tehnologia de debi
tare cu jet de plasmă. în curs de 
realizare se află o instalație de pa- 
sivizare a recipienților din oțel 
inoxidabil în soluții netoxice și al
tele. (Al. Mureșan).

In fotografie : Aspect de muncă 
din secția montaj. (Foto : R. Wag
ner).

A apărut
REVISTA ECONOMICĂ

1/1978
revistei menționăm

nr.
Din sumarul 

articolele : „România, țară socialistă 
cu un grad mediu de dezvoltare eco
nomică — obiectivul central al viito
rului cincinal" ; „Agricultura : pro
iecții pe coordonatele unei dezvoltări 
accelerate și intensive" ; „Reconver- 
tirea cuceririlor tehnicii și științei 
in calitate".

Revista cuprinde obișnuitele sale 
rubrici : „Conducere-organizare" ;
„Teorii-idei" ; „Economie mondială".
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Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
și plățile intre România și I).R. S. S. pe anul 1978
MOSCOVA 7 — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : La 
7 ianuarie s-a semnat, la Moscova, 
protocolul privind schimbul de măr
furi și plățile între Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică 
pe anul 1978. Potrivit prevederilor 
documentului, volumul schimburilor 
comerciale româno-sovietice va cu
noaște o creștere importantă în acest 
an. Un loc însemnat în ansamblul 
schimburilor îl ocupă, în continuare, 
livrările reciproce de mașini și uti
laje.

Republica Socialistă România va 
livra Uniunii Sovietice mașlni-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, utilaj 
petrolier, pentru industriile chimică 
și petrochimică, utilaj siderurgic, 
motoare electrice, transformatoare și 
alte utilaje electrotehnice, nave, va
goane de cale ferată, tractoare și ma
șini agricole, țevi, laminate, produse 
chimice, confecții, tricotaje, încăl

țăminte, marochinărie, mobilă, fructe 
și legume proaspete și conservate etc.

Uniunea Sovietică va livra Româ
niei mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor, utilaj minier, autove
hicule. mașini de ridicat și transpor
tat, utilaj pentru construcții, utilaj 
chimic, utilaj naval, tehnică aviatică, 
mașini agricole, minereu de fier, 
cocs, cărbune, laminate, fosfați, pro
duse chimice, unele articole electro- 
oasnice și tehnice etc.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
sovietică — de N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior.

La semnare au participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, și membrii ce
lor două delegații.

NOI ACȚIUNI OFENSIVE ALE ARMATEI POPULARE ZIMBABWE
MAPUTO 7 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, dat publicității în ca
pitala mozambicană — Maputo — 
unități ale Armatei Populare Zim
babwe (Z.I.P.A.) au lansat, în luna 
decembrie a anului trecut, un puter
nic atac asupra bazei aeriene de 
lîngă Umtali a regimului rasist rho- 
desian. Au fost scoși din luptă apro
ximativ 400 militari din rindul tru

pelor regimului rasist rhodesian. 
Totodată, patrioții Zimbabwe au dis
trus 20 avioane și elicoptere și peste 
30 mașini militare aparținînd inami
cului.

Comunicatul precizează că baza 
aeriană de lîngă Umtali a constituit 
una din pozițiile utilizate de regi
mul rasist de la Salisbury pentru 
atacurile împotriva populației Zim
babwe din zonele semieliberate din 
estul țării.

i
Deriva continentelor

Continentul parcâ ar fi o retortâ. în care, printr-un proces de 
distilare și decantare, au câzut și s-au sedimentat jos, la fund, toate 
reziduurile. Drojdia rasismului, mizeriile lagărelor și persecuțiilor, 
beznele schingiuirilor și asasinatelor politice.

...în triunghiul de sud al Africii, în ultima lunâ 
scurs, au fost organizate alegeri. Care trebuiau 
„restului lumii" legitimitatea și soliditatea regimului.

Succesul a fost strălucit: s-a verificat ceea ce lumea știa foarte 
bine. S-a dovedit că porțile temnițelor sînt bine ferecate, că deți- 
nuții din afară — adică majoritatea covîrșitoare a populației — au 
călușe bine etanșate și că gardienii, adică minoritatea opresoare, 
sînt de acord cu regimul marelui penitenciar care-și împlîntă, ca un 
pinten, în ocean, Capul Bunei Speranțe.

Extraordinarul succes s-a dovedit — în termeni de patologie — 
contagios, contaminant, molipsitor.

Pe ce căi ?
...La începutul secolului, meteorologul german Wegener a emis 

o teorie, apreciată pe atunci ca excentrică : teoria derivei conti
nentelor. Pornind de la forma lor complementară, savantul conside
ra că America de Sud s-ar fi desprins de Africa. Că așa ar fi luat 
naștere noul continent.

Tot ca o retortă, tot cu proces de distilare și decantare.
Desprinderea, deriva tectonică ar fi veche, contagiunea — re

centă.
.. Așa că, în prima săptămînă a noului an, s-au organizat și în 

triunghiul ce-și împlîntă, ca un pinten, în ocean Capul Furtunilor, 
un fel de alegeri. Un „referendum" care trebuia să dovedească „res
tului lumii" cît de... invalidă este o rezoluție de blam adoptată de 
O.N.U.

Succesul a fost la fel de strălucit: s-a verificat ceea ce „restul 
lumii" știa foarte bine.

Departamentul de Stat al S.U.A. a apreciat referendumul ca 
„necinstit" ; Confederația Internațională a Sindicatelor Libere ca 
„o farsă"; partidul democrat-creștin ca „o mare înșelătorie". 
Etc, etc, etc.

Cine s-a dovedit, de fapt, că este invalid și trebuie să recurgă — 
fie și la cîrje strîmbe ?

Derivele politice nu trebuie să urmeze neapărat sensul celor geo
logice. Se poate și invers.

De la Zodiile Furtunilor spre Zodiile Bunelor Speranțe.

a anului ce s-a 
sâ demonstreze

„O
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Realizări și proiecte economico-sociale 
în țările în curs de dezvoltare

KINSHASA. Oficiul National al 
Fibrelor Textile (ONAFITEX), din 
Zair, care se ocupă de finanțarea, 
industrializarea, comercializarea și 
cultivarea bumbacului, a elaborat un 
vast program de dezvoltare a acestei 
culturi. Pînă în 1980 se preconizează 
realizarea unei producții de 80 000 
tone semințe de bumbac și a unor 
cantități suficiente de fibre de bum
bac pentru a acoperi necesitățile de 
consum intern ale tării. în campania 
agricolă 1976—1977 s-a obținut, po
trivit datelor estimative, o producție 
de bumbac cu 40 la sută mai mare 
decît în campania precedentă.

BUENOS AIRES. Argentina a lan
sat un important program de împă
duriri, pentru a se reuși autoaprovi- 
zionarea în 1988 a industriei naționa
le a lemnului șl a se realiza sarcinile 
globale pină în anul 1994 — infor
mează agenția argentiniană de presă 
„TELAM". Se precizează că, în 1978. 
alocațiile acordate de Creditul fiscal 
pentru finanțarea acestui plan se vor 
ridica la 11 milioane pesos. Se apre
ciază că, într-o perspectivă nu prea 
îndepărtată, Argentina va deveni o 
țară exportatoare de lemn și produce 
derivate, cu un ridicat grad de com
petitivitate pe piața mondială.

COLOMBO. în Republica Sri 
Lanka vor fi realizate, în următorii 
doi ani, 49 proiecte vizînd extinderea 
rețelei de aprovizionare cu apă po
tabilă a zonelor urbane. Alte 76 
proiecte similare sînt destinate de
servirii regiunilor rurale. Guvernul 
Republicii Sri Lanka va aloca 761

milioane rupii pentru realizarea 
acestor proiecte, s-a anunțat la Co
lombo.

JAKARTA. Toate companiile străi
ne existente în Indonezia își vor în
ceta operațiunile comerciale pe piața 
internă, începînd cu acest an, s-a 
anunțat la Jakarta. Această măsură 
vizează limitarea pozițiilor capitalu
lui străin și creșterea veniturilor sta
tului. Prin revizuirea. în anul 1976, 
a condițiilor inechitabile de împăr
țire a beneficiilor din vînzarea petro
lului indonezian, impuse de către 
cartelurile petroliere, veniturile In
doneziei la acest capitol au crescut 
cu 17 la sută.

DAR ES SALAAM. Valoarea ex
porturilor Corporației tanzaniene 
pentru produsele agricole a fost în 
anul financiar 1976/1977 de 695,7 mi
lioane șilingi tanzanieni, de două ori 
mai mare decît în exercițiul finan
ciar precedent. Principalele produse 
de export ale Tanzaniei sînt cafeaua, 
bumbacul, tutunul, sisalul, cacaua și 
ceaiul. în ce privește importul, el s-a 
redus de la 5 631 milioane șilingi în 
1975 la 4 746 milioane șilingi în 1976. 
Importurile constau în principal din 
mașini și utilaje, produse petroliere, 
uleiuri și bunuri de larg consum.

SAN SALVADOR. în Salvador a 
fost inaugurată o nouă uzină de fire 
și fibre sintetice cu o investiție de 
10 milioane dolari. Această uzină va 
produce anual aproximativ 200 000 
metri de țesături din fibre de po- 
liester.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

A PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ
PARIS 7 (Agerpres). — La Palatul 

congreselor din Paris s-au deschis 
sîmbătă lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Francez, 
la care participă 3 000 de delegați din 
întreaga țară. Raportul privind sar
cinile și politica partidului în vede

rea alegerilor legislative de la 12 
martie a.c. a fost prezentat de Geor
ges Marchais, secretar general al 
P.C.F. Lucrările Conferinței Naționa
le a P.C.F. urmează să' se încheie 
duminică.

Reuniune latino - americana
consacrată cooperării în

CARACAS 7 (Agerpres). — Repre
zentanții guvernamentali a 13 țări 
membre ale Sistemului Economic La
tino-American (S.E.L.A.) să vor reuni 
la 9 ianuarie la Caracas pentru a lua 
în dezbatere unele proiecte privind 
cooperarea în domeniul producției de 
alimente, a anunțat secretariatul a- 
cestei organizații.

Țările care vor lua parte la reuniu
nea din capitala venezueleană — 
Argentina, Bolivia. Columbia, Costa 
Rica. Cuba, Chile, Guatemala, Guya-

producția de alimente
na, Mexic, Panama, Peru, Uruguay și 
Venezuela — urmează să sabilească 
un plan comun de acțiune în sfera 
fabricării și distribuirii de substitute 
alimentare cu o înaltă valoare nutri
tivă.

Comitetul pentru substitute alimen
tare, creat în martie 1977 și al cărui 
sediu este la Caracas, are între atri
buțiile sale și crearea progresivă a 
unui sistem de întreprinderi in ve
derea fabricării, comercializării și 
distribuirii acestor produse în statele 
membre.

Represiuni antimuncitoreșli în Paraguay
Centrala latino-americană a oame

nilor muncii (C.L.A.T.) a anunțat, vi
neri. la Caracas, că 21 lideri sindicali 
paraguayeni au fost arestați, la 19 
decembrie 1977, și închiși în lagărul 
de concentrare La Emboscada, din 
apropiere de Asuncion. Arestarea a 
fost operată în momentul în care

membri ai Centralei naționale a mun
citorilor din Paraguay participau la 
o reuniune sindicală. După cum pre
cizează C.L.A.T., arestații au fost 
maltratați de polițiști. Se precizează 
că în lagărul de concentrare La Em
boscada sînt întemnițați sute de con
ducători sindicali și ai țăranilor.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim,a s°- 
sit în Turcia într-o vizită oficială. El 
va avea convorbiri cu noul premier 
turc, Btilent Ecevit. într-o declara
ție făcută la sosirea sa la Istanbul, 
Kurt Waldheim a arătat că nu este 
purtătorul unui nou plan de regle
mentare a situației din Cipru. Tot
odată, el a spus că abia după con
vorbirile ce le va avea la Ankara, 
în Cipru și la Atena va putea avea 
posibilitatea de a formula o propu
nere cu privire la data reluării ne
gocierilor intercomunitare din Cipru.

Opțiuni în politica exter
nă a Sngolei. Luînd cuvintui ia 
Luanda, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, Agostinho 
Neto, și-a exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre Angola și țările socialis
te. Președintele s-a referit, de ase
menea, la necesitatea întăririi legă
turilor Angolei cu țările africane și 
îndeosebi cu țările vecine, pe baza 
respectării principiilor neamestecului 
în treburile interne, respectării su
veranității. integrității teritoriale și 
intangibilității frontierelor.

Mișcarea grevistă în Ma
rea Britanie.în primele 11 luni 
ale anului 1977, în Marea Britanie 
au participat la greve peste 1 077 000 
de persoane, în număr aproape dubiu 
față de cel al participahților la di
ferite acțiuni revendicative în aceeași 
perioadă a anului precedent. Durata 
generală a grevelor s-a triplat și a 
fost egală cu 8 976 000 zile lucrătoare.

Convorbiri chino—ameri
cano. Den Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit, sîmbătă, și a avut o 
convorbire prietenească cu delegația 
Congresului S.U.A., condusă de Alan 
Cranston, adjunct al liderului majo
rității democrate din Senat, care se 
află într-o vizită Ia Pekin — trans
mite agenția China Nouă.

In cadrul Tirgului anual de 
artizanat din orașul columbian 
Manizales, capitala departamen
tului Caldas, manifestare tra
dițională cu caracter national și 
internațional, a avut loc inau
gurarea expoziției românești de 
artă populară. In standurile ex
poziției sînt prezentate costume 
naționale din diferite regiuni 
ale țării, obiecte din ceramică, 
lemn, piele, precum și alte ex
ponate.

La manifestare au participat 
oameni de cultură și artă, zia
riști. precum și un numeros 
public, care au apreciat frumu
sețea și bogăția creației popu
lare românești. Presa și postu
rile de radio au reflectat pe 
larg aspecte din expoziție.

„Intelsat IV-a". De 13 Cen- 
trul spațial de la Cape Canaveral a 
fost lansat, cu ajutorul unei rachete 
de tipul „Atlas-Centaur“, satelitul de 
telecomunicații „Intelsat IV-a“ des
tinat să servească 43 de țări din re
giunea Oceanului Indian, avînd o ca
pacitate de 6 000 circuite telefonice și 
două programe de televiziune.

Comunicatul comun viet
nameza—malayezian, publi- 
cat la încheierea vizitei în Malaye- 
zia a ministrului de externe al Viet

BUDAPESTA

Restituirea de către S.U.A. 
a unor însemne simbolice

namului. Nguyen Duy Trinh, relevă 
că în cursul convorbirilor cu omolo
gul său Tengku Ahmed Rithauddeen, 
s-a exprimat satisfacția față de dez
voltarea relațiilor bilaterale. Cei doi 
miniștri au reafirmat atașamentul 
guvernelor lor față de principiile și 
obiectivele - mișcării de nealiniere, 
a întăririi solidarității și cooperării 
dintre țările nealiniate împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, a primit delegația Con
gresului S.U.A., condusă de Clement 
J. Zablocki, președintele Comitetului 
pentru relații internaționale al Ca
merei Reprezentanților, care a în
treprins o vizită la Damasc. în ca
drul întrevederii au fost examinate 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat.

ungare
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Vi

neri, la Budapesta a avut loc o cere
monie în cadrul căreia Statele Unite 
au restituit Ungariei coroana și cele
lalte însemne regale ungare aflate în 
S.U.A. de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial — informează 
agenția M.T.I. A luat parte o dele
gație americană condusă de Cyrus 
Vance, secretar de stat, reprezentant 
personal ,al președintelui S.U.A. Din 
partea ungară au participat Lazar 
Gyorgy, președintele Consiliului de 
Miniștri, Antal Apro, președintele 
Adunării de Stat, alte persoane ofi
ciale.

După ceremonie, președintele Con
siliului Prezidențial al R.P.U., Pal 
Losonczi, l-a primit pe Cyrus Vance, 
care i-a înmînat o scrisoare din par
tea președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter.

Un studiu al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa despre

Situația siderurgiei mondiale
1977 a fost un an de 

stagnare pentru side
rurgia mondială, se a- 
rată intr-un studiu pu
blicat la Geneva de 
Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa. 
Producția mondială, 
de 677 milioane tone, 
nu a crescut decît cu 
0,2 la sută față de 1976, 
adică cu 2 milioane de 
tone. In țările Pieței 
comune, producția a 
scăzut cu 6 la sută, în 
Statele Unite cu 4 la

sută (4 milioane de 
tone). Suedia a înre
gistrat o scădere re
cord de 24 la sută la 
producția de oțel brut; 
scăderi ale producției 
s-au înregistrat și in 
Japonia. Se constată o 
deteriorare a pieței 
pentru produsele side
rurgice vest-europene, 
apreciindu-se că există 
perspective reduse ca 
situația să se amelio
reze în acest an.

Studiul subliniază

creșterea în 1977 cu 3 
la sută (7 milioane de 
tone) a producției si
derurgice în țările so
cialiste din Europa, 
datorită sporurilor rea
lizate în acest sector 
mai ales în U.R.S.S., 
România și Polonia. 
Este menționată, de a- 
semenea, creșterea pro
ducției în R. P. Chine
ză, ca și în țările A- 
mericii Latine, îndeo
sebi Brazilia.

............._ •) —------------------------------------------------------------------------------ --—----------- ------------ ------------------

PE DIFERITE MERIDIANE:

PREOCUPĂRI PENTRU ECONOMISIREA CONSUMULUI DE ENERGIE
In condițiile in care rezervele energetice cunoscute 

— tie că este vorba de petrol, de gaze sau de cărbune — 
esențiale pentru progresul civilizației umane, sînt limi
tate cantitativ și se epuizează intr-un ritm rapid, devin 
tot mai evidente preocupările, la scara întregii planete, 
pentru utilizarea rațională, chibzuită și cît mai îndelun
gată a resurselor de care dispune planeta, pentru com
baterea oricăror tendințe de a irosi în mod inutil ener
gie, prin adoptarea unor măsuri drastice de conservare 
și economisire.

AU CUVÎNTUL SPECIALIȘTII:

„Un buget de austeritate pentru planeta Terra“
• „Pe termen lung, umanitatea 

va trebui să-și adapteze spiritul în
treprinzător la o economie a maxi
mei chibzuințe. Epuizarea progresi
vă a resurselor și pierderile continue 
din „vlaga" și productivitatea me
diului terestru vor determina nece
sitatea de a se stabili încetul cu în
cetul, pentru planeta Terra, un bu
get de austeritate, bazat pe recicla
re, transformare, regenerare, sinteti
zare. conservare".

Prof. Hans PALMSTIERNA

e „A ridica nivelul eficienței in u- 
tilizarea energiei este just din punct 
de vedere moral și profitabil din punct 
de vedere economic".

Janez STANOVNIK 
secretar al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa

• „Pămîntul este limitat ca di
mensiune și nici un fel de cantitate 
fizică — cum este energia — nu 
poate continua să crească cu un 
coeficient fix fără a depăși, într-un 
anumit termen, limitele fizice".

M. K. HUBBERT 
om de știință american

ce privește consumul de energie. Ast
fel, începînd din 1971, a devenit po
sibilă proiectarea unor imobile care 
necesită numai a treia parte din e- 
nergia consumată de vechile con
strucții și la un cost mai scăzut.

• Aproape jumătate din totalul 
investițiilor în domeniul energeticii 
pînă în 1995 va fi alocată în Dane
marca pentru economisirea de ener
gie în construcția și întreținerea imo
bilelor. S-a calculat că în această 
țară este posibilă o reducere de 27 la 
sută a necesarului privind consumul 
de energie în locuințe.

• Expertul canadian Willian Te- 
ron a insistat asupra metodelor fo
losite în tara sa pentru conservarea 
energiei prin educarea populației și 
prin folosirea măsurilor tehnice (în
trerupătoare, termostate și alte me
canisme automate în reglementarea 
consumului), grație cărora se econo
misesc 10-11 la sută din cantitățile u- 
tilizate anterior.

• Din cele 80 de proiecte ale Co
misiei Economice Europene în dome
niul energeticii, 60 sînt consacrate 
măsurilor de eficiență și economie in 
consumul de energie.

OBIECTIVE
Oameni de știință, economiști de pretutindeni atrag 

în mod serios atenția că pe măsură ce „cămările" 
Pămîntului se golesc în ritm îngrijorător, „antirisipa" 
tinde să devină un factor major în procesul stabili
tății și dezvoltării economice chiar și în țările avan
sate ale lumii.

Ziarul „DIE WELT" arată că, potrivit experților. sînt 
necesare măsuri pentru atingerea a trei obiective 
principale:

• Industriile care prin specificul lor sînt mari „de-

PRIORITARE
voratcare" de energie (de exemplu Industria alumi
niului), să-și reducă, prin elaborarea de tehnologii 
noi, consumurile cu cel puțin 20 la sută;

• pină în anul 2 000 sâ se creeze un tip de mo
toare auto care la consumul mediu actual de benzină 
să permită cel puțin dublul numărului de kilometri 
parcurși astăzi;

• consumul combustibililor lichizi pentru încăl
zirea imobilelor să fie redus cu o treime.

Risipa de energie - „inamicul public nr. 1“

STUDII, PROPUNERI, PROIECTE...
Din lucrările unui seminar internațional pe tema economisirii de 

energie (Ottawa, octombrie 1977), la care participanți din 19 țări și re
prezentanți a cinci organizații internaționale au prezentat numeroase 
rapoarte, studii, propuneri, proiecte, idei, desprindem citeva date și 
cifre semnificative.

• îmbunătățirile în metodele de 
Izolare termică a imobilelor au per
mis să se realizeze economii de e- 
nergie pină la 20 la sută in medie 
într-un șir de țări ca Danemarca, 
Franța, R.F. Germania, Italia, Olan
da, Norvegia, Suedia și Marea Britanie.

• O performantă deosebită în izo
larea termică a fost obținută în Fin

landa, tară cu climat nordic, unde se 
înregistrează una din cele mai scă
zute rate de consum energetic pe me
tru cub de spațiu locuibil din Euro
pa și America de Nord.

• Toate proiectele de construcții 
guvernamentale din Canada, care de
pășesc suprafața locuibilă de 5 000 
metri pătrati. trebuie supuse în mod 
obligatoriu analizei unui computer in

Intr-o jumătate 
de oră 

cît în milioane 
de ani...

• S-a evaluat la un milion de 
dolari costul cantităților de căl
dură, energie, presiune pe care 
le-a „folosit" natura, timp de 
milioane de ani, pentru a pro
duce 3—4 litri de țiței.

• ...Iar un motor auto mediu 
consumă acest combustibil — 
sub formă de benzină — in mai 
puțin de jumătate de oră.

In Statele Unite, ri
sipa de energie este 
pe punctul de a de
veni, cum scrie revista 
„TIME", „inamic pu
blic nr. 1", iar îndem
nul la moderație — 
un principiu economic 
fundamental al actua
lei administrații.

Grăitor este in acest 
sens programul ener
getic al președintelui 
Jimmy Carter, care, pe 
linia unui regim sever 
de economisire, pre
vede :

— reducerea ritmu
lui anual de consum 
energetic cu peste 2 la 
sută ;

— recomandarea a- 
dresată industriei de 
automobile de a re
nunța la construirea 
unor vehicule de mare 
litraj, cu un consum 
ridicat de benzină și a 
se concentra asupra 
fabricării unor tipuri 
de mai mic litraj și, in 
consecință, mai eco
nomicoase ;

— reducerea consu
mului de benzină cu 
10 la sută ; o primă 
măsură de descurajare 
a consumului a con
stat în scumpirea ben
zinei cu 4,5 la sută în 
1976, preful urmind să 
crească în continuare,

astfel incit în 1985 
costul combustibilului 
pentru un automobilist 
mediu să se dubleze 
față de cel actual ;

— creșterea produc
ției de cărbune cu 
peste două treimi — 
adică cu peste un mi
liard tone anual ;

— izolarea termică a 
90 la sută din locuin
țele existente, ca și a 
noilor construcții, pen
tru a limita la maxi
mum pierderile de 
căldură ;

— folosirea energiei 
solare în peste 2,5 mi
lioane locuințe.

„Fortune": Prețul kilowaților și chibzuință 
consumatorilor

Intr-un articol din revista a- 
mericană „FORTUNE" se arată: 
„Coniisia federală pentru ener
gie calculează că pînă în 1990 
prețul energiei electrice în 
S.U.A. se va dubla (dacă nu va 
spori chiar și mai mult), iar

prețurile la gazele naturale, pe
trol și cărbune vor crește la 
rindul lor. Se crede că, pe mă
sură ce prețurile se vor ridica, 
consumatorii vor folosi în mod 
mai chibzuit energia, vor fi mai 
atenți cu kilowații".

O „herghelie” 
care „zburdă” 

în zadar
Profesorul BUCKMINSTER FUL

LER, de la Universitatea din Illinois 
(S.U.A.), descrie un tipic exemplu dc 
risipă a energiei : în America de 
Nord randamentul general — în ra
port cu cantitatea de energie consu
mată — este de numai 4 la sută. Un 
singur exemplu : în cursul celor 24 
de ore ale unei zile, peste 2 milioane 
de automobile se află oprite la 
stopuri, cu motoarele in funcțiune, 
fiecare dintre acestea folosind peste 
100 cai putere. Aceasta ne duce cu 
închipuirea la o gigantică herghelie 
de cel puțin 200 milioane de cai care 
saltă în sus și în jos fără a merge 
nicăieri. Dacă vom găsi mijloacele 
tehnice de a întrerupe alimentarea 
motoarelor în timpul opririi automo
bilelor, aceste milioane de cai vor fi 
„inhămați" la o treabă utilă.

Publicația franceză „SCIENCE ET 
VIE" relatează in acest sens despre 
cercetări in curs avînd ca scop des
coperirea unor carburanți cu calități 
superioare, care să asigure un con
sum cit mai mic, pe distanțe cit mat 
mari. Unele rezultate au și fost ob
ținute. In Franța, de pildă, este co
mercializat un „supercarburant". 
așa-numitul „Elf moins", conținînd 
un aditiv care permite o reducere 
cu 6 la sută a consumului de benzină.

Grupaj realizat de 
L. RODESCU

DE PRETUTINDENI
• COPII IN COS

MOS? Nașterea unui copil 
în spațiul cosmic va fi posibilă 
în următorii douăzeci de ani — 
sint de părere specialiștii de la 
NlA.S.A. — luînd în considerare 
numărul mereu crescînd de 
candidate la titlul de astronaut, 
care au ca exemplu pe Valen-

’ tina Tereșkova. Și fantezia oa
menilor de știință merge mal 
departe, prefigurind o stație 
cosmică, în loc de banala casă 
de nașteri, și primele felicitări 
transmise codificat cu ajutorul 
computerelor...

• PENTRU CAPTA
REA IMAGINII IN RE
LIEF A SOARELUI. In 
Crimeea se creează un nou cen
tru al Academiei de științe a 
Uniunii Sovietice pentru stu
dierea sistematică a Soarelui. 
Construcția noului obiectiv ști
ințific a început pe litoralul 
Mării Negre, în zona muntelui 
Kara-Dag. Pentru obținerea de 
imagini în relief ale Soarelui, 
oamenii de știință preconizează 
să folosească tehnici laser.

• EVOLUȚIA AM
BARCAȚIUNII „TIGRIS". 
Cunoscutul antropolog și explo
rator norvegian Thor Heyerdahl 
a sosit, navigind la bordul am
barcațiunii sale „Tigris", la 
Muscat, ultima etapă în voiajul 
său care nu are o țintă geogra
fică precisă. După cum s-a mal 
anunțat, îmbarcat împreună cu 
un echipaj de 10 oameni p° 
„Tigris" — ambarcațiune con
struită din trestie, după un mo
del datind de 5 000 de ani — 
Thor Heyerdahl dorește să de
monstreze că sumerienii, por
nind din sudul Irakului, au na
vigat în apele Oceanului In
dian, devenind prima populație 
care a răspîndit civilizația pe 
calea apei.

• PĂSĂRI ÎN PRI
MEJDIE. Mii de pelicani și 
alte păsări acvatice din Austra
lia sint în primejdie să piară, 
neputind să se deplaseze din 
zona deșertică, unde se află, 
spre ocean. Cu trei ani în 
urmă, ele s-au stabilit în ini
ma deșertului, într-o zonă care 
se transformase, în urma unor 
ploi abundente, într-un înflori
tor ținut lacustru. Deoarece in 
ultima vreme nu a mai căzut 
nici o picătură de ploaie, lacu
rile și bălțile formate au dis
părut, iar bietele păsări, priva
te de mediul ambiant obișnuit, 
nu mai pot rezista multă 
vreme.

• MAI PUȚINI DE
CIBELI. In Suedia a început 
fabricarea unui material care 
permite micșorarea cu 10 la sută 
a intensității sunetelor în încă
peri cu plafoane de beton. Den
sitatea redusă a acestui material 
permite includerea sa în con
strucția plafoanelor fără a duce 
la sporirea greutății lor.

• ADULȚII SOMEA
ZĂ - MINORII TRU
DESC. Potrivit datelor Confe
derației Generale Italiene a 
Muncii, pește 500 000 de copii, 
în virstă de 8—14 ani, lucrează 
in fabrici, uzine și ateliere. La 
Milano, de exemplu, 55 000 de 
copii care nu au apucat nici 
măcar să termine școala ele
mentară își ciștigă plinea zilni
că lucrind în diferite ramuri de 
producție, pe șantiere de con
strucție. Exploatarea ilegală a 
muncii minorilor nu se explică 
prin lipsa forței de muncă, știut 
fiind că în Italia există 1 600 000 
de șomeri, ci prin faptul că pa
tronii sînt dispuși să angajeze 
această mină de lucru ieftină, 
întrucît nu trebuie să-și asume 
nici un fel de obligație față de 
ei și, totodată, pentru că se pot 
debarasa cu mai multă ușurință 
de copii — cînd nu mai au ne
voie de munca lor — decît de 
părinții acestora.

• LAVA VULCANICĂ. 
Unul din cei mai „capricioșit 
vulcani din Indonezia, Merant, 
ale cărui erupții intervin cînd 
la un an, cînd la trei ani, iar 
uneori la intervale și mai lungi, 
așa incit nu pot fi niciodată 
prevăzute, are o calitate aproa
pe unică : lava sa este un pre
țios ingrășămînt pentru agricul
tură. Pentru o cît mai amplă 
valorificare a lavei vulcanice 
s-a hotărît construirea unor 
„magazii" căptușite cu beton, 
în care se adună lava provenită 
din crater. Ele vor asigura a- 
gricultorilor locali o sursă 
inepuizabilă de îngrășămînt na
tural gratuit.

• DIN VÎNT- ENER
GIE ELECTRICĂ. ince’ 
putui acestui an, în Danemarca 
va fi dată în exploatare cea mai 
mare moară de vint din lume, 
înălțimea morii va fi de 60 me
tri, iar lungimea paletelor de 
27 m, în timp ce puterea totală 
va fi de 4 milioane kWh pe an. 
Amplasată în localitatea Ulf- 
borg, din Jiitlanda, într-o zonă 
bintuită tot timpul de vînturi, 
moara va transforma energia 
eoliană în energie electrică.

• DE CE MINA 
STINGĂ ? în numeroase țări, 
îndeosebi în S.U.A., au loc cer
cetări în legătură cu fenomenul 
folosirii cu predilecție de către 
anumite persoane a mîinii stingi. 
S-a ajuns, între altele, la con
cluzia că persoanele stîngace se 
caracterizează printr-o mai 
mare cantitate de energie crea
toare în comparație cu cei care 
folosesc mîna dreaptă, in 
schimb sînt mai impulsive. Fe
nomenul folosirii cu predilecție 
a mîinii stingi, afirmă cercetă
torii, poate fi o urmare a schim
bării funcției creierului în tim
pul nașterii sau neoxigenării 
jumătății aflate sub controlul 
mîinii drepte.
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